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SIX SIGMA IMPLEMENTATION AT LAYER FARM 

(Case Study in PT. Semeru Farm, Talun District, Blitar Town)  

ABSTRACT 

 

 This research was carried out at PT. Semeru Farm in Talun District, Blitar Town from 

December 10 to December 13, 2011. The purpose of this research was to find out 

implementation of six sigma in PT. Semeru Farm, Talun District, Blitar Town by measure, 

analize, improve, and control. The material used for this research were PT. Semeru Farm 

Talun District, Blitar Town. This research used study case method. The result showed that 

PT. Semeru Farm in sigma 3.2. Implication of this sigma point is cost of poor quality 25-40% 

from total sold.  

 

Key words: measured, analize, improve, and control. 
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IMPLEMENTASI SIX SIGMA PADA PERUSAHAAN PETERNAKAN AYAM RAS 

PETELUR  

(Studi Kasus di PT. Semeru Farm Kecamatan Talun Kabupaten Blitar) 

RINGKASAN 

 

 Penelitian ini dilaksanakan mulai 10 Desember 2010 sampai dengan 13 Desember 

2010 di PT. Semeru Farm Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Tujuan Pelaksanaan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui implementasi Six Sigma di PT. Semeru Farm Kecamatan Talun 

Kabupaten Blitar. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu salah satu metode 

penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan 

pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut 

sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, 

pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Responden adalah 4 orang 

mandor di PT. Semeru Farm dengan pendidikan SMA, usia dibawah 30 tahun, berasal dari 

luar Blitar (tempat PT.Semeru Farm berada), dan menghidupi 4-7 orang anggota keluarga. 

Six sigma adalah suatu metode peningkatan kualitas dengan 4 tahapan utama, yaitu measure, 

analize, improve, dan  control. Pada fase measure dihitung defect (cacat), yaitu ayam ras 

petelur yang mati selama proses produksi dengan perhitungan Defect Per Million Operation  

(DPMO). Dianalisis pada fase analize dengan melihat faktor manusia, mesin, metode, 

material, dan lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap tingkat kematian ayam ras 

petelur dan produksi telur yang turun. Fase improve adalah alternatif tindakan untuk (1) 

pengurangan angka kematian, yaitu dengan pengelolaan yang baik, peningkatan daya tahan, 

penjauhan ayam dari sumber penyakit, dan pengendalian penyakit dengan desinfektan. (2) 

pencegahan penurunan produksi dengan perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana, 

perhatian pada mutu dan jumlah konsumsi air, perhatian pada mutu dan jumlah konsumsi 

pakan, pemonitoran ventilasi secara rutin, pencahayaan yang cukup, pemeriksaan kesehatan 

ayam secara rutin, dan pencatatan kegiatan kandang.        

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan six sigma telah dilakukan dalam 

perusahaan walaupun tidak dengan istilah six sigma. Nilai sigma pada PT Semeru Farm 

adalah 3,2. Nilai sigma tersebut berdampak pada potensi pemborosan biaya akibat kualitas 

yang jelek 25-40% dari total penjualan. Peningkatan kualitas dilakukan dengan  penurunan 

angka kematian, pencegahan penurunan produksi, dan penerapan kontrol dengan pokayoke, 

yaitu memodifikasi alat yang digunakan sehingga mencegah timbulnya kesalahan. 

Disarankan dibuat simulasi six sigma selama 6 bulan untuk penentuan target pada 

periode berikutnya, dan dibuat buku saku SOP manajemen produksi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata –

rata peningkatan jumlah penduduk setiap 10 tahun adalah 30 juta orang. Data menunjukkan 

tahun 2010 jumlah penduduk di Indonesia adalah 237.556.363.     

Salah satu dampak peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya adalah konsumsi 

gizi yang meningkat. Pemenuhan kebutuhan gizi tersebut dapat diakses dari produk 

peternakan sebagai  sebagai salah satu sumber protein hewani. Hal ini berdampak pada 

peningkatan populasi ternak setiap tahunnya.  

Populasi terbesar adalah unggas karena komoditas unggas telah menjadi industri besar 

dengan rantai yang panjang mulai dari bahan mentah seperti bahan dasar pakan ternak sampai 

produk olahannya seperti telur bubuk. Produksi yang besar tersebut memacu timbulnya 

kemajuan pada bidang manajemen, pakan, bibit, dan teknologi unggas.    

Salah satu komoditas yang mendapat perhatian adalah ayam ras petelur. Telur yang 

dihasilkan adalah salah satu sumber protein yang ekonomis bagi masyarakat. Produksi telur 

tahun 2010 di Indonesia adalah 1,2 - 1,5 juta. Tingkat konsumsi telur menurut standar Widya 

Karya pangan dan Gizi tahun 1998 adalah 6,5 gr/kap/hr atau 2372,5 kg/kap/th. Data 

menunjukkan, di Jawa Timur konsumsi telur 2010 adalah 6.860 kg/kap/th, jauh di atas 

standar.    

Sentra penghasil telur di Indonesia adalah Kabupaten Blitar. Usaha peternakan ayam 

petelur di Blitar menggunakan sistem produksi semi otomatis dengan manajemen yang 

efektif dan efisien. Kriteria dari manajemen yang efektif dan efisien dapat dilihat dari 

bagaimana pengaturan karyawan, material, mesin, dan metode yang optimal sehingga dapat 

dicapai target yang diinginkan.  

Salah satu perusahaan peternakan ayam ras petelur di Blitar adalah PT. Semeru Farm 

yang merupakan perusahaan keluarga. Berdiri tahun 1990 dengan jumlah populasi 10.000 

ekor ayam ras petelur menjadi 60.000 ekor ayam ras petelur dan 50.000 ekor ayam arab pada 

tahun 2010. Tujuan PT. Semeru Farm adalah menghasilkan laba agar dapat terus membuat 

atau menghasilkan sesuatu dan terus melakukannya dengan lebih baik dan lebih berlimpah.      

Untuk mencapai keuntungan yang optimal maka efisiensi input dan peningkatan 

kualitas output (telur) dilakukan secara terus menerus. Pencapaian hal tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan metode six sigma. Six Sigma adalah usaha yang terus 

menerus untuk mengurangi pemborosan, menurunkan variasi dan mencegah cacat. Six sigma 
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merupakan sebuah konsep  bisnis yang berusaha menghilangkan ketidakpastian pencapaian 

tujuan bisnis. 

Ide dasar dari six sigma adalah bila defect dapat dihitung pada setiap proses, maka 

dapat ditentukan cara yang sistematis untuk menguranginya. Target dari six sigma adalah 

mencapai sigma 6, atau 3,4 defect pada setiap 1 juta operasi.   

Karena pertimbangan tersebut maka penelitian dengan judul “Implementasi Six 

Sigma Pada Perusahaan Peternakan Ayam Ras Petelur (Studi Kasus di PT. Semeru 

Farm Kecamatan Talun Kabupaten Blitar)” ini perlu untuk dilakukan.  

 

1.2 Rumusan masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian  ini adalah bagaimana penerapan six sigma 

di PT. Semeru Farm Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui nilai sigma di  PT. Semeru Farm Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. 

2. Mengetahui metode peningkatan kualitas dengan menggunakan measure, analize, 

improve, dan control.   

 

1.4 Kegunaan 

Penelitian ini dapat digunakan untuk:  

1. Sumber informasi  tentang six sigma yang dapat digunakan untuk menambah 

pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

2. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pengembangan PT Semeru Farm Kecamatan 

Talun Kabupaten Blitar. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 PT. Semeru Farm adalah perusahaan peternakan yang menerapkan sistem 

pemeliharaan secara semi otomatis. SOP pada proses produksi telah dibuat dan dilakukan 

dengan baik. Terdapat potensi yang besar untuk ditingkatkan dengan menggunakan metode 

six sigma. Kelebihan six sigma adalah ide dasarnya yang sederhana, bila cacat/defect dapat 

dihitung, maka dapat dikurangi secara sistematis dengan fokus perbaikan pada metode.   

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
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Diagram kerangka pikir  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Keterangan:  Garis keadaan existing  (                         ) 

  Garis pasca six sigma    (                         )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIX SIGMA 

KUANTITAS KUALITAS 

SOP Produksi 

MEASURE 

(Sigma berapa??) 

 

ANALIZE 

(Mengapa??) 

CONTROL 

(Bagaimana mempertahankan??) 

IMPROVE 

(Apa solusinya??) 

PT. SEMERU FARM 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Six Sigma 

Sigma dalam statistik dikenal sebagai standar deviasi yang menyatakan nilai 

simpangan terhadap nilai tengah. Suatu proses dikatakan baik apabila berjalan pada suatu 

rentang yang disepakati. Rentang tersebut memiliki batas, batas atas atau USL (Upper 

Specification Limit) dan batas bawah atau LSL (Lower Specification Limit) proses yang 

terjadi diluar rentang disebut cacat (defect). Rata-rata proses Six Sigma menghasilkan 3.4 

DPMO (defect permillion opportunity). (anonymous, 2010) 

Tabel 1. Konversi Sigma 

Yield 

(probabilitas tanpa cacat) 

DPMO 

(defect permillion opportunity) 
Sigma 

30.9 % 690.000 1 

69.2 % 308.000 2 

93.3 % 66.800 3 

99.4 % 6.210 4 

99.98 % 320 5 

99.9997 3.4 6 

 

Six Sigma merupakan pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan masalah dan 

peningkatan proses melalui fase DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). 

DMAIC merupakan jantung analisis six sigma yang menjamin voice of costumer berjalan 

dalam keseluruhan proses sehingga produk yang dihasilkan memuaskan pelanggan. 

(anonymous, 2010) 

 Define adalah fase menentukan masalah, menetapkan persyaratan-persyaratan 

pelanggan. 

 Measure adalah fase penentuan CTQ (Critical to Quality) 

 Analyze adalah fase menganalisis faktor-faktor penyebab masalah/cacat. 

 Improve adalah fase meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan menghilangkan 

faktor-faktor penyebab cacat. 

 Control adalah fase mengontrol kinerja proses dan menjamin cacat tidak muncul. 

 

 Gambar 1.  Tahapan Dalam Six Sigma 
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Definisi organisasi six sigma adalah sebuah organisasi yang secara aktif bekerja untuk 

membangun tema-tema dan praktek-praktek six sigma kedalam aktivitas manajemennya 

sehari-hari dan menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kinerja proses dan kepuasan 

pelanggan. (Pande, 2003, p:41-42)  

Tiga bidang utama yang menjadi target usaha six sigma adalah (Pande, Pete 2OO3 p:3): 

- meningkatkan kepuasan pelanggan 

- mengurangi waktu siklus 

- mengurangi defect (cacat)  

 

Defect 

 Defect adalah semua kejadian dimana produk atau proses gagal memenuhi kebutuhan 

seorang pelanggan. Sekali menghitung defect, kita dapat menghitung "hasil" proses 

(persentase item tanpa defect) dan menggunakan sebuah tabel untuk menentukan "level 

sigma". Level sigma dari kinerja juga sering diekspresikan "DPMO". DPMO 

mengindikasikan berapa banyak kesalahan yang akan muncul jika sebuah aktifitas diulang 

diulang 1 juta kali. (Pande, 2003) 

 

2.2 Define  

 Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan masalah adalah (anonymous, 

2010):  

- Spesifik, menjelaskan secara tepat apa yang salah, bagian proses mana yang salah dan 

apa salahnya. 

- Dapat diamati, menjelaskan bukti-bukti nyata suatu masalah. Bukti-bukti tersebut 

dapat diperoleh baik melalui laporan internal maupun umpan balik pelanggan. 

- Dapat diukur, menunjukkan lingkup masalah dalam suatu ukuran. 

- Dapat dikendalikan, masalah harus dapat diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. 

Apabila masalah terlalu besar maka dapat dipecah-pecah sehingga dapat lebih 

dikendalikan.  

 

2.3 Measure 

  Terdapat 3 hal pokok yang harus dilakukan, yaitu (Pande, 2003): 

- Memilih atau menentukan karakteristik kualitas (CTQ) yang berhubungan langsung    

dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. 
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- Mengembangkan suatu rencana pengumpulan data melalui pengukuran yang dapat 

dilakukan pada tingkat proses, output, atau outcome. 

- Mengukur kinerja sekarang (current performance) pada tingkat proses, output, atau  

outcome untuk ditetapkan sebagai performance baseline pada awal proyek six sigma. 

 Tabel 2. COPQ dari beberapa pencapaian tingkat sigma 

 

 

2.4 Analyze 

 Analisa dilakukan dengan alat-alat berupa: 

2.4.1 Diagram Pareto (Pareto Chart) 

Diagram pareto digunakan untuk melakukan prioritas terhadapa masalah-masalah 

yang harus ditangani dengan aturan pengelompokan 80-20, 20% dari kecacatan akan 

menyebabkan 80% masalah.
 
(anonymous, 2010) 

2.4.2 Diagram sebab-akibat ( Cause & Effect Chart ) 

Diagram sebab-akibat ( Cause & Effect Chart) digunakan untuk mengorganisasi hasil 

informasi brainstorming dari sebab-sebab suatu masalah. Diagram ini sering disebut juga 

dengan diagram fishbone karena bentuknya yang mirip dengan tulang ikan, atau diagram 

ishikawa untuk menghormati sang penemu. (anonymous, 2010) 

 

2.5 Improve 

 Improve adalah fase meningkatkan proses(x) dan menghilangkan sebab-sebab cacat. 

Pada fase measure anda telah menetapkan variabelfaktor (x) untuk masing-masing variabel 

respons(y). Pada fase improve banyak melibatkan uji Design of Experiment (DoE). DoE 

merupakan suatu uji dengan mengubah-ubah variabel faktor sehingga penyebab perubahan 

pada variabel respon diketahui. (anonymous, 2010 ) 

 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Brainstorming&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ishikawa
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2.6. Control 

Control adalah fase mengendalikan kinerja proses dan menjamin cacat tidak muncul 

kembali. Alat yang umum digunakan adalah diagram kontrol. Fungsi umum diagram kontrol 

adalah sebagai berikut: 

 Membantu mengurangi variabilitas 

 Memonitor kinerja setiap saat 

 Memungkinkan proses koreksi untuk mencegah penolakan 

Pada fase kontrol dibuat rencana efisien untuk menjaga agar program peningkatan 

kualitas dapat terus berjalan. Ada 3 mekanisme yang digunakan pada fase kontrol, 

yaitu Risk Management, Mistake Proofing (Poka Yoke), dan SPC (Statistical Process 

Control). Dua hal yang pertama adalah untuk mencegah masalah-masalah yang 

potensial, sedang yang terakhir adalah untuk mengontrol masalah-masalah potensial. 

 

2.7. Manajemen Pemeliharaan Ayam Ras Petelur 

 Ayam ras petelur adalah ayam-ayam yang sangat efisien untuk menghasilkan telur. 

Tanda-tanda umum ayam ras petelur menurut Wiharto (1986): 

- temperamen nervous 

- badan relatif kecil dan bentuk langsing 

- cepat dewasa 

- kemampuan bertelur tinggi (telur banyak dan besar) 

- sifat mengeram umumnya telah tidak ada 

- karena badannya umumnya kecil maka jumlah makanannya juga sedikit bila dibandingkan 

dengan tipe pedaging. 

 

2.7.1. Bibit 

 Mutu bibit yang baik akan terlihat dalam minggu-minggu pertama pemeliharaan. 

Tingkat kematian yang tinggi pada minggu pertama pemeliharaan, pada umumnya 

disebabkan oleh penyakit bawaan, dan mungkin juga karena kurang cermatnya perlakuan 

operasional yang dilakukan oleh industry pembibitan. (Sudarmono, 2003) 

Ada beberapa strain ayam yang biasa digunakan, yaitu: 

a. Hisex Brown  
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 Hisex Brown diproduksi oleh Manggis. Karakteristik dari strain hisex brown adalah 

berbulu coklat, type dwiguna, produksi telur (hen house) 272, ransum 1,98 kg/dosin telur.   

b. Isa Brown  

  Isa Brown diproduksi oleh PT. Wonokoyo. Karakteristik dari strain isa brown adalah 

ayam betina dewasa dapat mencapai berat 2,3-3,0 kg. Bulu ayam jantan berwarna merah 

dengan hiasan kuning. Sedangkan ayam betina berwarna merah. Potensi produksi mencapai 

300 butir per tahun.  

Tabel 3. Perbedaan Ciri-ciri Ayam Dara Berdasarkan Daya Bertelurnya. 

No. Bagian Tubuh Ayam Daya Bertelur Tinggi Daya Bertelur Rendah 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Jengger 

 

 

Muka 

 

Lubang dubur 

 

 

Tulang pubis 

 

Lebar antar ujung 

tulang pubis 

Rongga perut 

 

Jarak antara ujung 

tulang pinggul dengan 

tulang dada 

Kulit badan 

Besar, kokoh, merah, 

mengkilap cerah, mata 

bercahaya  

 

Cerah, mata bercahaya 

 

Besar, lebar, bentuknya oval 

memanjang, permukaannya 

licin, dan basah tipis, tajam, 

lemah atau lembut 

Tipis, tajam, lemah atau 

lembut 

3-4 jari tangan orang dewasa 

 

Lembut 

 

4 jari orang dewasa atau 

lebih 

Lembut 

Kecil, mengerut, kering, dan pucat 

kekuningan, mata cekung, dan 

tidak bercahaya kecil, bulat 

mengerut, dan kering. 

Pucat kekuningan, mata cekung, 

dan tidak bercahaya kecil, bulat 

mengerut, dan kering. 

Kecil, bulat mengerut, dan kering 

  

 

Ujungnya tebal, kasar, keras, sukar 

dikuakkan 

Kurang dari 1 jari tangan orang 

dewasa 

Keras, penuh lemak, kecil, dan 

sempit 

Kurang dari 2 jari tangan orang 

dewasa 

Keras, tebal, ketat karena penuh 

lapisan lemak 

 Sumber: Sujionohadi, 2003 

2.7.2. Biosecurity 

a. Sanitasi Lingkungan 
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 Sasaran utama bagi sanitasi lingkungan ini meliputi seluruh kandang dan segala 

peralatannya, misalnya gudang pakan dan gudang telur, parit yang ada di sekitar kandang dan 

gudang. Setelah kandang dikosongkan karena ayam diafkir, kandang tersebut harus segera di 

cuci, dan selanjutnya didisinfeksi. Untuk melakukan disinfeksi ini, peternak perlu benar-

benar mengenal berbagai jenis disinfektan, sifat, dan cara penggunaannya. (Sudarmono, 

2003) 

b. Sanitasi Petugas 

 Petugas adalah mereka yang bekerja di kandang, yang sehari-harinya berhubungan 

langsung dengan ayam, baik untuk melakukan perawatan terhadap ayam, pengelolaan 

kandang, penanganan terhadap produksi telur, dan sebagainya. (Sudarmono, 2003) 

c. Sanitasi Terhadap Ayam 

 Sasaran sanitasi bukan hanya terbatas pada kandang dan peralatan serta petugasnya, 

tetapi kelompok ayam yang dikelola pun juga harus mendapat perlakuan sanitasi. Upaya 

sanitasi terhadap kelompok ayam ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

(Sudarmono, 2007) 

- Ayam-ayam yang sakit segera dipindahkan dari kelompoknya, dan ditempatkan di kandang 

isolasi untuk mendapatkan penanganan khusus. (Sudarmono, 2003) 

- Ayam-ayam yang mati, bangkainya harus segera dibasmi dengan dibakar dalam 

krematorium. (Sudarmono, 2007) 

 

2.7.3. Kandang 

 Kandang ayam petelur adalah kandang batterry. Menurut Wiharto (1986) kandang 

battery merupakan modifikasi dari kandang sistem sangkar. Dasar kandang battery dibuat 

jarang dan condong ke depan dengan tujuan kotoran dapat jatuh serta telur dapat 

menggelinding ke depan untuk memudahkan pengambilan telur. 

 Kandang tipe terbuka yang dapat ditemui di peternakan ayam petelur di Indonesia 

umumnya ada 3 tipe, yaitu: tipe V, AA, dan tipe W. Kandang tipe V biasanya berisi empat 

atau enam lajur per kandang. Kandang pembesaran yang ideal berukuran panjang 40 meter 

dan lebar 5 meter. Kandang yang tidak terlalu lebar sangat berguna untuk kebutuhan ayam. 
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2.7.4. Pemeliharaan Masa Layer 

 Keunggulan ayam ras petelur (Sudarmono, 2007) adalah: 

a. Laju pertumbuhan ayam ras petelur sangat pesat, 4,5-5,0 bulan telah mencapai kedewasaan 

kelamin, dengan bobot badan antara 1,6 kg-1,7 kg. 

b. Kemampuan berproduksi ayam ras petelur cukup tinggi, yaitu antara 250-280 butir/ tahun 

dengan bobot telur antara 50gr-60gr/tahun. 

c. Kemampuan ayam ras petelur dalam memanfaatkan ransum pakan sangat baik dan 

berkorelasi positif. Konversi terhadap penggunaan ransum cukup bagus, yaitu setiap 2,2 

kg-2,5kg ransum dapat menghasilkan 1 kg telur. 

d. Periode bertelur ayam ras petelur lebih panjang, bisa berlangsung selama 13-14 bulan, atau 

hingga ayam berumur 19-20 bulan. 

 

2.7.5. Pakan Ayam Ras Petelur 

 Biaya terbesar dari usaha peternakan ayam ras petelur adalah biaya pakan, yang 

besarnya antara 60-70% dari total biaya produksi (Abidin, 2004).  

Jumlah konsumsi pakan ayam ras petelur adalah: 

1. Starter (0-8 minggu) adalah 2 kg/ekor 

2. Grower (9-20 minggu) adalah 10 kg/ekor 

3. Layer (21-75 minggu) adalah 40 kg/ekor 

 

2.7.6. Telur 

 Telur adalah sumber nutrient, menurut Scanes (2004), termasuk diantaranya: 

- Asam amino esensial 

- Vitamin A, Choline, B komplek, dan lain-lain. 

- Mineral (potassium dan zinc) 

Tabel 4. Komposisi kuning telur ayam  

Komposisi Kandungan (%) 

Air 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Mineral 

49 

16 

33 

1 

1 

Sumber: Scanes (2004) 
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Selain itu kuning telur mengandung: 

- Triglycerides (70 %), kolesterol (5%), dan phospholipide (25%). 

- Pada granula terdapat phosphoproteins, lipoprotein, phosphovitin, dan lipovitellin. 

- Soluble protein seperti livetin (plasma albumen), β livetin (α2 plasma glycoprotein), dan γ 

livetin (antibodies atau immunoglobulins) 

- Binding protein untuk nutrients (Riboflavin, biotin, thiamin, vit. A, Vit. D, dan zat besi) 

Tabel 5. Komposisi Albumin (putih telur)  

Komposisi Kandungan (%) 

Air 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Mineral 

87 

11 

0 

1 

1 

Sumber: Scanes (2004) 

Tabel 6. Komposisi Kerabang Telur 

Komposisi Kandungan (%) 

Air 

Protein 

Lemak 

Karbohidrat 

Mineral 

< 1 

3 

2 

0 

95 

Sumber: Scanes (2004) 

Kualitas dan Klasifikasi Telur 

 Menurut Rasyaf (2003), telur yang normal mempunyai berat 57,6 gr dengan volume 

63 cc dan bersih. Klasifikasi telur dibagi atas 3 kualitas, yaitu kualitas AA, kualitas A, 

kualitas B. Penilaian ini berdasarkan pada kulit telur, celah udara di dalam telur, putih telur, 

dan kuning telurnya. 

- Kualitas AA 

Kulit telur untuk kualitas ini harus bersih. Kulit telur tidak boleh retak atau berkerut, 

bentuk kulit harus normal dan halus. Rongga udara di dalam telur sepanjang 0,32 cm. 

Rongga udara ini untuk pernapasan embrio ayam dan akan selalu berubah dengan 

berubahnya kualitas telur. Rongga udara ini ada di bagian tumpul dan tidak bergerak-
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gerak. Putih telur harus bersih dan kental. Telur yang jelek, putih telurnya sudah 

encer, kuning telurnya harus bersih dan tanpa ada kotoran. 

- Kualitas A 

Kulit telur harus bersih, tidak retak atau berkerut, mulus, dan normal, rongga udara 

bersih 0,48 cm dan harus ada bagian yang tumpul dari telur. Putih telur harus bersih 

dan boleh agak encer. 

- Kualitas B 

Kulit telur bersih, tidak pecah, retak dan boleh agak tidak normal, misalnya sedikit 

lonjong. Rongga udara sebesar 0,95 cm. Putih telur bersih dan sudah lebih banyak 

yang encer. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Kegiatan penelitian dilaksanakan Desember 2010 di PT Semeru Farm Kecamatan 

Talun Kabupaten Blitar. 

 

3.2 Metode Pengambilan Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini adalah Karyawan PT. Semeru Farm Kecamatan Talun 

Kabupaten Blitar. 

   

3.3 Metode Penelitian  

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus, yaitu salah satu metode 

penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini dilakukan 

pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut 

sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, 

pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Digunakan  define, measure, 

analize, improve, dan control sebagai alat analisisnya dengan tahapan yang dapat dilihat pada 

tabel 7.  

Tabel 7. Tahap-Tahap dalam Six Sigma 

Tahap Penjelasan 

Define Mendefinisikan kebutuhan spesifik dari pelanggan yang terlibat dalam proses 

Measure Menetapkan karakteristik kualitas (CTQ) kunci yang berhubungan langsung 

dengan karakteristik pelanggan 

Analyze Mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab kegagalan  

Improve Menetapkan rencana tindakan (action plan) dan melaksanakan program 

peningkatan kinerja menuju kapabilitas 6 sigma 

Control Menstandarisasikan praktek-praktek terbaik dalam proyek six sigma 

 

3.4 Pengumpulan Data 

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam penelitian di  PT Semeru Farm 

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar adalah observasi partisipasi: 

1. Observasi atau pengamatan yaitu suatu kegiatan pengumpulan data dengan 
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melakukan pencatatan data, fakta dan informasi yang diperlukan dalam 

menganalisa. 

2. Partisipasi merupakan metode pengembangan data dengan ikut aktif dalam 

semua kegiatan yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap semua aspek yang berkaitan dengan supply chain. 

   

3.5  Analisis Data 

Data yang didapat dianalisis secara deskriptif yaitu dengan menggunakan tabel dari 

angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dengan menggunakan alat yang 

sesuai. Macam data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

berasal dari pengamatan langsung dan tanya jawab dengan pegawai PT. Semeru Farm 

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari 

catatan-catatan yang ada pada PT. Semeru Farm Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. 

 

3.6 Definisi Operasional 

1.  Measure adalah fase mengukur tingkat kecacatan pelanggan. 

2.  Analyze adalah fase menganalisis faktor-faktor penyebab masalah/cacat. 

3. Improve adalah fase meningkatkan proses dan menghilangkan faktor-faktor penyebab 

cacat. 

5. Control adalah fase mengontrol kinerja proses dan menjamin cacat tidak muncul. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL 

4.1.1 Profil Responden 

Responden adalah 4 orang mandor di PT. Semeru Farm dengan pendidikan SMA, usia 

dibawah 30 tahun, berasal dari luar Blitar (tempat PT.Semeru Farm berada), dan menghidupi 

4-7 orang anggota keluarga. Setiap mandor mengawasi 6 orang pekerja kandang dan 11 

kandang.   

 Tabel 8. Rekapitulasi Identitas Responden 

No. Resp. Lama Kerja Umur Pendidikan Jumlah Keluarga Daerah Asal 

0132 2 th 25 3 5 Pasuruan 

0232 2 bulan 20 3 4 Tl. Agung 

0339 9 tahun 28 3 7 Nganjuk 

0431 1 tahun 22 3 4 Pare 

Keterangan: - No Responden:  No ke (1) 0= mandor 

                  (2)     = no urut 

                  (3) 3  = pendidikan tamat SMA 

         (4)     = lama kerja 

- Pendidikan 1= SD 

         2= SMP 

         3= SMA  

Tugas para mandor adalah melakukan pencatatan produksi harian, ayam yang mati, 

dan melakukan vaksinasi. Tugas pekerja kandang dapat dlihat pada tabel jadwal pekerjaan 

yang dilakukan oleh pekerja kandang. Pada jadwal terlihat bahwa waktu terbanyak digunakan 

untuk pengumpulan telur. Pengumpulan telur memerlukan perhatian lebih karena efeknya 

yang besar terhadap kemungkinan telur pecah.   

 Tabel 9. Jadwal Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Caretaker 

No Jenis Pekerjaan Waktu Kerja 

Mulai Jam Berakhir Jam Jml menit Keterangan 

1 Memberi Pakan 07.00 07.30 30 Gorek 

pakan perlu 

dilakukan 

sesering 

mungkin 

2 Ngetap Air 07.30 08.00 30 

3 Membersihkan Kandang 08.00 08.15 15 

4 Gorek 08.15 08.30 15 

5 Ambil Eggtray 08.30 09.30 60 

6 Egg Collection 09.30 11.00 90 

7 Setor 11.00 12.00 60 

8 Istirahat 12.00 13.00 60 

9 Memberi Pakan 13.00 13.45 45 

10 Ambil Telur 13.45 14.00 15 

Sumber: Data Primer Diolah 
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Total karyawan di PT Semeru Farm adalah 121 orang mulai dari manajer sampai 

dengan pekerja bangunan dengan gaji per bulan antara Rp 2.000.000,- sampai Rp 500.000,-. 

Tabel 10. Gaji Karyawan 

No Jabatan Jumlah Gaji Per Bulan Total 

1 Manajer 1 2.000.000 2.000.000 

2 Kepala Mandor 3 900.000 2.700.000 

3 Mandor 8 750.000 6.000.000 

4 Pekerja Kandang 80 500.000 40.000.000 

5 Satpam 2 1.500.000 1.500.000 

6 Keamanan Kandang 1 750.000 750.000 

7 Pekerja Kantor 2 900.000 1.800.000 

8 Petugas Gudang Telur 2 900.000 1.800.000 

9 Pekerja Gudang Pakan 10 500.000 5.000.000 

10 Pekerja Bangunan 12 500.000 6.000.000 

  121  67.550.000 

Sumber: Data Primer Diolah, 2010   

Susunan organisasi di PT Semeru Farm adalah sebagai berikut. 

STRUKTUR ORGANISASI PT. SEMERU FARM KECAMATAN TALUN 

KABUPATEN BLITAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAJER  

Erwin 

 

MANDOR 

Farid 

 

 

MANDOR 

Ali 

 

 

MANDOR 

Hasan 

 

 

MANDOR 

Abi 

 

 PEKERJA 

KANDANG 
1. Mestiani 
2. Sunarsih 
3. Jumini 
4. Darti 
5. Kustini 
6. Endang 

 

PEKERJA 

KANDANG 
1. Mesinah 

2. Lilis 

3. Ana 

4. Supina 

5. Sayanti 

6. Mestiani 

PEKERJA 

KANDANG 
1. 1. Mesitun 
2. 2. Parmiah 
3. 3. Yun 
4. 4. Harini 
5. 5. Parmi 
6. 6. Mutini 

 

 

HH  

0 4 18 

1 5 19 

2 16 20 

3 17 

 

 

PEKERJA 

KANDANG 
1. Sriati 
2. Komariah 
3. Tumuni 
4. Purwati 
5. Rahayu 
6. Juar 

HH  

6 10 21 

7 11 22 

8 12 23 

9 13 

HH  

26 30 38 

27 31 39 

28 36 40 

29  37 

HH  

24 34 43 

25 35 44 

32 41 45 

33 42 

KEPALA MANDOR GROWER 

Jo 

 

KEPALA MANDOR LAYER  

Yanto 

 

PEMILIK 

Hendro Pinoto 
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4.1.2. Profil Perusahaan 

 Semeru Farm merupakan perusahaan keluarga yang berdiri pada 1990 dikelola oleh 

Bapak Hendro Pinoto. Terletak di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. 

Batas-batas wilayah: 

Utara   : Desa Dander 

Timur   : Kelurahan Talun 

Selatan   : Kelurahan Bendosewu 

Barat  : Kendalrejo  

 Kelurahan Talun merupakan dataran rendah ±250 meter dpl dengan suhu 25-29ºC. 

Luas lahan yang ditempati 66.500 m² dilengkapi dengan jaringan listrik dan jaringan air yang 

berasal dari sumur bor. Faktor yang sangat berpengaruh pada lokasi peternakan adalah suhu, 

kelembapan, dan ventilasi. Sudaryani (2001), menyatakan bahwa suhu optimal dalam 

kandang adalah 21-27ºC. 

 

Gambar 3. Peta Lokasi 

 

4.1.3. Proses Produksi  

4.1.3.1. Bibit 

 Bibit yang digunakan adalah isabrown produksi PT. Wonokoyo dan hisexbrown 

produksi PT. Manggis. Digunakan kedua bibit tersebut karena produksi yang tinggi dan pada 

saat pengisian kandang kedua bibit itulah yang tersedia. 
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Tabel 11. Performa Hisex Brown Periode Layer 

Umur saat HDP mencapai  50% adalah 20 minggu 142 hari 

Konsumen pakan mulai umur 140 hari 

- Per ekor per hari sampai 78 minggu 

- Per butir telur sampai 78 minggu 

 

112 gram 

135 gram 

Tingkat kematian per periode (4 minggu) 0,5% 

Berat badan saat umur 78 minggu  1.990 gram 

Sumber: data sekunder diolah (2010) 

Tabel 12. Performa Hisex Brown Berdasarkan Umur 

 Umur (Minggu) 

60 72 74 76 78 

Eggs HD 247 310 320 330 339 

Eggs HH 242 302 311 320 329 

Berat telur (g) 61.3 62.4 62.5 62.7 62.8 

Konversi pakan 2.11 2.14 2.15 2.16 2.17 

Kebutuhan pakan per butir telur (g) 129 133 134 135 137 

Tingkat kematian (%) 4.4 5.9 6.1 6.4 6.6 

Sumber: data sekunder diolah (2010) 

4.1.3.2. Pakan 

 Pakan yang digunakan adalah CJ-Feed dengan kode pakan KS324KJ, berupa pakan 

komplit tepung ayam petelur. 

Tabel 13. Susunan Ransum KS324KJ  

ZAT MAX/MIN PERSENTASE (%) 

Kadar air 

Protein 

Lemak 

Serat 

Abu 

Calcium 

Phospor 

Max 

 

Min 

Max 

Max 

Min 

Min 

13,00 

17,00-18,00 

3,00 

6,00 

12,00 

3,70 

0,60 

Sumber: data sekunder diolah (2010) 

Bahan yang dipakai antara lain: 

Jagung, dedak, tepung ikan, bungkil kedelai, bungkil kelapa, tepung daging dan tulang, 

pecahan gandum, bungkil kacang tanah, canola, tepung daun, vitamin calcium, folat, dan 

trace mineral. 

Cara penggunaan: 

Diberikan saat produksi telur mencapai 2% dan seterusnya. 

Antibiotic : zinc Bacitracin 

Izin usaha No : 207/T/INDUSTRI/1989 
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Diproduksi oleh: 

PT. Charoen Pokhpand Indonesia 

Jl. Raya Surabaya-Mojokerto km 19 dan km 26 

Desa Beringin Bendo Kec. Taman, Kab Sidoarjo Tlp (031) 7882161 Po Box 2 

Sepanjang, Jatim-Indonesia 

Kandungan dari pakan tersebut sesuai dengan SNI. 

 

Tabel 14. Kandungan Pakan Menurut SNI 

No Parameter Satuan Persyaratan 

1 Kadar air % Maks. 14,0 

2 Protein kasar % Min. 16 

3 Lemak kasar % Maks. 7.0 

4 Serat Kasar  % Maks. 14,0 

5 Abu % Maks. 14,0 

6 Calcium % 3,25-4,25 

7 Fosfor (P) total % 0,60-1,00 

8 Fosfor tersedia % Min. 0,32 

9 Energi termetabolis (ME) Kkal Min. 2.650 

10 Total aflatoksin µg/Kg Maks. 50,0 

11 Asam amino 

- Lisin 

- Metionin 

- Metionin+Sistin 

 

% 

% 

% 

 

Min. 0,80 

Min. 0,35 

Min. 0,60 

Sumber: SNI 

Pakan tersebut dimanfaatkan untuk: 

Tabel 15. Penggunaan Energi Pakan 

Penggunaan Energi Pakan Penggunaan Energy (%) 

Energi Thermis 27,5% 

Energi Pemeliharaan Tubuh 26,5% 

Energi Untuk Pertumbuhan 46,0% 

 Sumber: Murtidjo, 2003 

 

4.1.3.3. Air 

 Air yang digunakan adalah air dari sumur bor. Air ditampung dalam 2 tandon utama 

dan kemudian dialirkan melalui pipa-pipa paralon ke setiap kandang. Menurut Sudaryani 

(2003) kebutuhan air minum dalam satu hari untuk suhu sampai dengan 25ºC adalah dua kali 

konsumsi pakan. Sedangkan pada suhu 30ºC-32ºC konsumsi air minum hampir empat kali 

konsumsi pakan. Air minum yang diberikan pada ayam harus memenuhi kelayakan, antara 
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lain harus mempunyai pH maksimum 8, jernih, dan hanya mengandung kuman sedikit. Untuk 

mengontrol kuman dilakukan klorinasi 3-4 ppm dalam air minumnya. 

 

Tabel 16. Kualitas Air Minum Untuk Ayam Ras Petelur  

Kontaminasi/karakteristik Level yang dapat 

digunakan 

Level maksimum yang dapat 

diterima 

Total bakteri 0 /ml 100/ml 

Bakteri Koli 0 /ml 50/ml 

Nitrat 10 mg/L 25 mg/lt 

Nitrit 0,4 mg/L 4 mg 

Ph 6,8-7,5 - 

Kalsium Kalsium - 

Klorida Klorida 250 mg/lt 

Tembaga 0,002 mg/L 0,6 mg/lt 

Besi 0,2 mg/L 0,3 mg/lt 

Magnesium 14 mg/L 125 mg/lt 

Sumber: Sudaryani (2003) 

 Kerugian karena pencemaran air menurut Abidin (2004) adalah sebagai berikut: 

1. Laju konsumsi pakan menurun 

2. Konversi pakan buruk 

3. Laju pertumbuhan menurun (lambat) 

4. Produktifitas dalam menghasilkan telur terhambat 

5. Sering terjadi kasus-kasus diare yang bisa menyebabkan tingginya kadar amonia di dalam 

kandang 

6. Jika air sudah tercemar logam berat atau racun, ayam bisa mati. 

 

4.1.3.4. Biosecurity 

 Biosecurity yang dilakukan meliputi: 

-  Sanitasi petugas dilakukan dengan cara celup kaki saat akan memasuki area farm. 

- Sanitasi lingkungan dilakukan dengan cara penyemprotan dengan menggunakan disinfektan 

pada seluruh area kandang dan pagar. Sanitasi total ini dilakukan pada saat ada wabah 

penyakit menyerang. Pada saat pelaksanaan penelitian, sanitasi lingkungan tidak dilakukan 

karena tidak ada serangan wabah penyakit. 

- Sanitasi pada ayam dilakukan dengan cara melakukan penyemprotan pada ayam dengan 

menggunakan desinfektan, alat yang digunakan adalah penyemprot otomatis (sunsine) 

dengan penggerak diesel 5 pk. 
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4.1.3.5. Perkandangan 

 Pemilihan lokasi kandang sesuai dengan Prayitno (1997): 

-  jauh dari keramaian 

-  berjarak minimal 250 meter dari peternakan lain serta 1 km dari peternakan bibit ayam 

-  jauh dari lingkungan pemukiman penduduk 

-  dekat dengan jalur listrik 

             Ventilasi kandang sesuai tiga fungsi utama ventilasi (Prayitno, 1997): 

-  udara segar dapat bergerak ke dalam kandang 

-  dapat menjaga kehangatan udara dalam kandang 

-  udara kotor dan lembab dapat keluar dari kandang 

             Sistem kandang adalah sistem terbuka dimana pencahayaan terus menerus dilakukan. 

Pada siang menggunakan pencahayaan sinar matahari dan pada saat hari mulai gelap 

diberikan pencahayaan buatan (Prayitno, 1997). 

Kandang yang digunakan adalah kandang batteray. Menurut Wiharto (1986) 

pembuatan kandang battery tidak permanen menempel pada bangunan kandang, tetapi mudah 

dilepas, misal setiap 5 lokal atau 6 lokal merupakan satu kesatuan batteray. Hal ini agar 

memudahkan menyusun, membersihkan, dan mengganti apabila terdapat yang rusak atau ada 

yang sakit. Ukuran ideal per ekor ayam petelur lebar 25 cm, panjang/dalam 40 cm, dan tinggi 

40 cm. Penggunaan kandang batteray disamping menghindarkan adanya sifat kanibal maka 

juga merupakan usaha mempersempit penularan penyakit dan mempermudah recording, 

seleksi, dan culling. 

Di Semeru Farm kandang disusun secara stair step triple deck, yaitu kandang 

batteray disusun membentuk suatu tangga (trap). Dalam hal ini susunannya tetap bertingkat 

namun susunan dibuat sedemikian rupa sehingga kotoran  jatuh langsung ke tanah. Kebaikan 

dari stair step adalah kotoran tidak jatuh ke tanah, tidak banyak tenaga, dan ekonomis tempat. 

Kejelekannya adalah pada susunan lebih dari 3 tingkat maka tingkat yang teratas sulit 

dijangkau petugas. Ada 2 tipe, yaitu: stair step double deck dan stair step triple deck.  

 

4.1.3.6. Obat dan Vaksin 

 Obat dan vaksin merupakan faktor utama dalam pencegahan penyakit. Program 

vaksin yang disusun dengan cermat adalah sumber keuntungan bagi perusahaan. 
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Tabel 17. Program Vaksinasi Yang Dilakukan 

HARI VAKSIN APLIKASI 

1 

4 

 

7 

12 

19 

31 

42 

 

56 

70 

15 

Mareks 

ND AI killed  

ND IB lived 

Gumboro 

Gumboro 

ND lived 

Gumboro 

ND 

AI 

ILT 

Coriza 

ND, IB, EDS 

Intra Muscular 

Subcutan 

Intra Oral 

Intra Oral atau Dring Water 

Intra Oral atau Dring Water 

Intra Oral 

Intra Oral atau Dring Water 

Intra Muscular 

Intra Muscular atau Subcutan 

Intra Muscular 

Tetes mata dan tetes hidung 

Intra Muscular (leg) 

Sumber: data sekunder diolah (2010) 

4.1.3.7. Lingkungan  

 Penelitian dilakukan Desember 2010 saat pancaroba dari musim kemarau ke musim 

penghujan. Suhu rata-rata setiap hari berkisar 23ºC s.d. 35ºC. Suhu sekitar 40ºC berakibat 

kematian yang tinggi pada unggas. Menurut Wiharto (1986) suhu dan kelembapan 

berpengaruh terhadap kemampuan produksi unggas. Persoalan di daerah tropis ialah 

mencegah suhu badan naik bila suhu lingkungan naik. Unggas akan berusaha melakukan  hal 

ini dengan jalan memperlambat metabolisme dan berkurang nafsu makan. Pengeluaran panas 

naik terutama pengeluaran panas melalui penguapan (panting). Kelembaban yang tinggi 

merugikan untuk unggas karena mengurangi kelancaran pengurangan panas dengan jalan 

penguapan pada suhu tinggi. 

Tabel 18. Faktor Yang Mempengaruhi Panas Yang Dilepaskan Dan Panas Yang 

Dihasilkan  

Panas Yang Dilepaskan Panas Yang Diproduksi 

Panas yang dilepaskan meningkat oleh: 

- Rendahnya temperatur udara 

- Meningkatnya peredaran udara 

- Meningkatnya temperatur dinding/lantai 

- Kelembaban tinggi pada hari dingin 

- Saat lepas bulu (molting) 

Panas yang dihasilkan meningkat oleh: 

- Adanya aktifitas 

- Bertambahnya konsumsi ransum 

 

Panas yang dilepaskan turun oleh: 

- Temperatur udara tinggi 

- Menurunnya peredaran udara 

- Temperatur dinding/lantai tinggi 

- Keadaan bulu lengkap (heavy feather coat) 

Panas yang dihasilkan turun oleh: 

- Menurunnya aktifitas 

- Menurunnya konsumsi makanan 

Sumber: data sekunder diolah (2010) 
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4.1.3.8. Penyinaran 

 Penyinaran dilakukan dengan menggunakan sinar matahari dan lampu hemat energi. 

Sinar matahari ini merupakan sumber vitamin D3. Dengan bantuan vitamin ini, telur dapat 

terbentuk dengan sempurna. Vitamin ini dapat diperoleh pada penyinaran antara pukul 08.00-

10.00. (Lubis, 2001) 

 Selain sebagai sumber vitamin D3, sinar matahari ini pun berfungsi untuk membunuh 

kuman-kuman penyakit yang ada dalam kandang. Ayam yang tidak terkena sinar matahari 

kemungkinan terserang penyakit akan sangat besar. (Lubis, 2001) 

 Dalam mempertahankan produksi telur, ayam membutuhkan penyinaran selama 17 

jam per hari. Intensitas cahaya yang dibutuhkan berkisar 30-40 lux. Cahaya ini dapat 

diperoleh melalui sinar matahari dan cahaya tambahan dari penerangan lampu. (Lubis, 2001) 

 Pengaturan penyinaran kandang dapat dilakukan dengan cara membagi waktunya. 

Pada pag hari, kandang disinari dengan lampu mulai pukul 18.00-20.00. (Lubis, 2001) 

 Waktu penyinaran dengan cahaya tambahan tidak mutlak pagi atau malam hari. Hal 

ini tergantung pada lamanya matahari bersinar. Bila matahari bersinar kurang dari 12 jam 

maka kekurangannya diantisipasi dengan penyinaran lampu. Pada saat hari hujan, lampu pun 

harus dinyalakan. Dengan kata lain, penyinaran tambahan hanya diberikan saat matahari 

tidak bersinar. Hal ini untuk mengurangi biaya listrik. Penyinaran dengan lampu biasanya 

menggunakan lampu pijar yang berkekuatan 60 watt. Lampu-lamu tersebut sebaiknya 

digantung dengan jarak antara 2-2,5 m dari lantai. Bila lampu terlalu dekat dengan lantai, 

ayam akan merasa kepanasan sehingga konsumsi pakannya menurun. Adapun jarak setiap 

lampu di dalam pakannya menurun. Adapun jarak setiap lampu di dalam kandang sekitar 3 

m. Dengan jarak tersebut akan diperoleh daya panas sekitar 5,5 watt/m². (Lubis, 2001)      

 

4.1.3.9. Pemeliharaan Ayam Ras Fase Produksi 

 Fase produksi dimulai pada saat ayam mulai bertelur pertama kali (umur 18 minggu). 

Perlakuan pertama pada saat fase produksi adalah pemindahan ayam dari kandang grower ke 

kandang batteray. 

 Menurut Sudarmono (2007) pemindahan ayam dilakukan dengan cara: 

a. Ayam dipindahkan dalam kandang produksi pada umur 18 minggu atau 10 hari sebelum 

bertelur. Ayam yang telambat dipindahkan akan menjadi stress. Namun, pemindahan yang 

terlalu awal dapat mengakibatkan kelumpuhan karena tulang-tulang belum begitu kuat. 

b. Ayam dipindahkan pada saat cuaca baik. Pemindahan paling baik dilakukan pada pagi atau 

malam hari, yaitu saat kondisi udara masih cukup sejuk. Pada saat itu, jangkauan 
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penglihatan ayam masih terbatas, sehingga ayam tidak dapat melihat lingkungan 

sekitarnya dengan jelas. Dengan demikian, mereka lebih mudah ditangkap. Untuk lebih 

memudahkan penangkapan di malam hari, peternak dapat memasang lampu warna merah 

atau biru.  

 

4.1.3.10. Penanganan Telur 

 Telur yang normal mempunyai berat 57,6 gr dengan volume 63 cc dan bersih. 

Klasifikasi telur dibagi atas 4 kualitas yaitu kualitas AA, kualitas A, kualitas B, dan kualitas 

C. Penilaian ini berdasarkan pada kulit telur, celah udara di dalam telur, putih telur, dan 

kuning telurnya. 

 Telur yang kotor terkena litter atau sebab lainnya dapat dibersihkan dengan amplas 

besi yang halus, dicuci secara khusus, atau menggunakan cairan pembersih. Akan tetapi, telur 

yang kotor karena tinja sebaiknya diapkir saja. Telur yang kotor sebaiknya tidak dicampur 

dengan telur yang bersih. Dari klasifikasi kualitas tampak bahwa yang pertama dilihat adalah 

kebersihan dan bentuk kulit telur. Setelah itu baru bagian dalamnya.  

 Pengambilan telur dilakukan dengan cara telur dikumpulkan dalam troli berpagar 

yang berisi ± 60(15x4) eggtray per orang per pengumpulan telur antara jam 09.00 s.d. 10.00 

WIB. Eggtray ditumpuk max 15 tumpukan. Setelah pengumpulan telur, mandor akan 

mengecek dengan membawa tongkat bambu ke setiap kandang batteray untuk memastikan 

tidak ada telur yang tertinggal. 

 Penanganan produksi ayam petelur oleh peternak menurut Indarto (1989): 

- Pengumpulan telur 

Telur dikumpulkan setiap hari baik yang diambil dari sarang telur (kandang koloni) 

maupun dari kotak batteray. Hal ini dilakukan agar telur-telur tersebut tetap bersih (tidak 

kena kotoran kandang) dan tidak pecah. 

- Penampungan telur 

Telur setelah dikumpulkan dari kandang dibawa keruang penampungan telur sebelum 

dipasarkan. Ruangan tersebut harus cukup segar, sejuk, tidak berbau dan tidak dekat dengan 

gudang pakan atau dapur. Pada umumnya telur diletakkan pada rak telur atau eggtray 

dengan tujuan tumpul diletakkan di sebelah atas. Waktu penampungan sesingkat mungkin 

(2 s.d. 3 hari). 

Penampungan oleh penampung di Surabaya dilakukan dengan meletakkan telur pada 

ruangan penampung yang memenuhi syarat antara lain suhu 10-15ºC dengan kelembapan 

70%. Apabila suhu naik, kelembapan dinaikkan 80%. Namun pada kelembapan yang tinggi 
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dibutuhkan ventilasi atau kipas angin. Pada penampung yang besar dapat mempergunakan 

cold storage yang dapat diatur suhunya. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

2.1 Measure 

Pada tahap measure ditentukan Critical to Quality. CTQ yang diminta pelanggan 

adalah kuantitas telur yang kontinyu. Dilakukan pengukuran yang akurat pada jumlah 

produksi telur sehingga CTQ ini dapat benar-benar diidentifikasi. 

 Pengukuran produksi dilakukan dengan menggunakan Hen Day Production. 

Penggunaan HDP akan menimbulkan bias pada penilaian produksi. Maksudnya adalah nilai 

HDP dapat tinggi, tetapi tingkat kematian juga tinggi akan menimbulkan interpretasi yang 

semu terhadap nilai HDP.  

Tabel 19. Rekapitulasi Harian Semeru Farm Desember 2010 (Sampel 12 kandang) 

REKAPITULASI HARIAN SEMERU FARM DESEMBER 2010 

No.  
Umur 

(Minggu) 

Jumlah Ayam Produksi Telur 

(Butir) 

Pakan 
% HD 

Masuk Existing (Kg) (Gr/ekor) 

1 40  1.600 1.573 1.320 195 123,9 85,5 

2 40 1.600 1.598 1.413 200 125 88,4 

3 40 1.600 1.589 1.427 200 125,7 89,8 

4 40 1.200 1.136 1.014 142 134,8 89,2 

5 46 1.200 1.121 996 140 124,5 88,8 

6 46 1.600 1.557 1.404 199 127,8 91,4 

7 46 1.200 1.120 965 137 124,5 86,1 

8 46 1.600 1.546 1.291 195 125,6 83,5 

9 46 1.600 1.558 1.137 170 125 83,7 

10 46 1.400 1.286 1.083 165 128,1 84,2 

11 46 1.400 1.360 1.219 170 124,9 89,6 

12 48 1.600 1.405 1.256 175 124,5 89,3 

TOTAL 17.600 16.849 14.525 174 125 85,5 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2010 

Ada dua masalah utama yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Produksi telur turun 

Dari sampel terlihat bahwa %HD adalah 85,5% dengan produksi telur 14.525 butir/hari. Di 

bawah standar produksi isa brown umur 40-48 minggu, yaitu 89%-91%. Feed intake 

adalah 125 gram/ekor, diatas standar 113 gr/ekor.      

b. Tingkat kematian ayam ras petelur tinggi 

Angka kematian ayam ras petelur adalah jumlah ayam masuk – jumlah ayam existing=  

17.600-16.849= 751, atau terjadi 751 kematian ayam ras petelur dalam setiap 17.600 ekor 
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ayam ras petelur. Bila dikonversi ke Defect Per Unit adalah: 

  

 

    

     

   DPU= 0,043 

Atau terdapat 0,043 defect atau 4,3% defect pada setiap ekor ayam.  

Nilai Defect Per Milion Operation (DPMO) adalah 

 

 

 

Nilai DPMO tersebut berarti terdapat 42.670 ekor ayam ras petelur mati dalam setiap 

1000000 ekor ayam ras petelur. Bila dikonfersi ke nilai sigma (lihat lampiran tabel konversi 

sigma) adalah sigma 3,1. Nilai sigma ini berarti ada potensi untuk pengeluaran biaya akibat 

kualitas yang rendah sebesar 25%-40% dari penjualan. 

Tabel 20. Perbandingan level sigma 

Sigma 

Level 

Yield 

(%) 

Defect per Million 

Oportunities 

Company Class Cost of Poor Quality 

1 30,85 691.426 Sangat tidak kompetitif Tidak dapat dihitung 

2 69,15 308.538 Rata-rata industri di 

Indonesia 

Tidak dapat dihitung 

3 93,32 66.807 Rata-rata industri di 

USA 

25-40% dari 

penjualan 

4 99,38 6.210 15-25% dari 

penjualan 

5 99,977 233 5-15% dari penjualan 

6 99,9997 3,4 Industri kelas dunia <1% dari penjualan 

Sumber Data primer diolah, 2010  

4.2.2. Analize 

 Pada fase analize dapat diketahui penyebab masalah yang menyebabkan produksi 

telur turun dan tingkat kematian yang tinggi dengan menggunakan diagram sebab akibat. 

Diagram Sebab-Akibat (Cause and Effect Chart) 

Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Manusia             : Faktor sumberdaya manusia yang meliputi pengetahuan dan ketrampilan. 

b. Mesin             : Faktor peralatan yang digunakan, yaitu: eggtray, troli, alat biosecurity dan 

kendaraan 

c. Material/bahan  : Faktor bahan yang digunakan, yaitu DOC, pakan, dan air.  

DPU= Total kerusakan  

 Total produksi 

DPU= 751 ekor ayam petelur mati  

 17.600 total ekor ayam ras petelur 

DPMO= jumlah defect (1000000/total produksi) 

    
DPMO= 751(1000000/17.600) 

             
DPMO= 42.670 
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d. Metode          : Faktor metode yang digunakan, yaitu metode pengumpulan telur, metode 

pemberian pakan, dan metode biosecurity. 

e. Lingkungan       : Faktor lingkungan yang meliputi suhu dan musim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Sebab-Akibat Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

a. Faktor Manusia 

- Pengetahuan 

Pendidikan 4 orang mandor adalah SMA dan 24 pekerja kandang pada bagian ayam 

ras petelur adalah SMP dan SD.   

- Ketrampilan 

Para mandor dan pekerja kandang tidak pernah mengikuti kursus atau pedidikan non 

formal lainnya. Penguasaan alat, yaitu: alat biosecurity untuk para mandor telah baik, 

karena semua mandor pernah melakukan vaksinasi dan desinfeksi. Para pekerja 

kandang menguasai cara penggunaan troli.   

b. Faktor Mesin 

Kondisi alat yang digunakan, seperti eggtray, troli, alat biosecurity, dan kendaraan 

cukup baik. Eggtray yang digunakan adalah eggtray dari bahan dasar kertas, sehingga 

rawan rusak bila terkena air. Troli terbuat dari kerangka besi yang dikelilingi kawat 

dari besi. Alat biosecurity, yaitu alat semprot bertenaga diesel berada dalam kondisi 

baik.      

c. Faktor Material/Bahan 

Pullet adalah hasil produksi bagian grower dengan strain isabrown dan isa wonokoyo. 

Dipindahkan ke bagian layer pada umur 18 minggu.   

d. Faktor Metode 

Pengumpulan telur, pemberian pakan, dan  biosecurity telah diaksanakan.  

e. Faktor Lingkungan 

Suhu berada pada kisaran 23-35ºC pada saat musim pancaroba di bulan Desember 

Material 

Produksi Telur  

Lingkungan Metode 

Suhu 

Alat biosecurity 

Pullet 

Air 

Ketrampilan 

Pakan 

kendaraan 

Troli 

Pegetahuan 

Biosecurity 

Eggtray 

Pemberian pakan 

Pegumpulan telur 
Musim 

Manusia Mesin 
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sehingga angin berhembus cukup kencang.  

Dari diagram sebab akibat tersebut  jika dihubungkan dengan Critical to Quality, yaitu 

kuantitas telur yang kontinyu akan ditemukan akar  permasalahan, yaitu produksi telur turun 

dan tingkat kematian ayam ras petelur tinggi. 

1. Produksi telur turun 

Produksi telur turun disebabkan oleh: 

a. Manusia 

- Kealpaan 

- Kesalahan tidak disengaja 

- Kesalahan karena tidak ada standar 

b. Mesin 

- Eggtray rusak 

- Troli rusak 

- Alat vaksin tidak higienis 

- Alat biosecurity rusak 

c. Material/bahan 

- Pakan terlalu lama 

- Kualitas pullet tidak sesuai standar 

- Air terkontaminasi 

d. Metode 

- Metode biosecurity tidak dilaksanakan 

- Pemberian pakan tidak sesuai jadwal 

- Pengumpulan telur tidak hati-hati 

e. Lingkungan  

- Suhu fluktuatif 

- Musim pancaroba pada bulan Desember 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Sebab-Akibat Produksi Telur Turun  

Manusia Mesin 

Material 

Produksi 

Telur Turun 

Lingkungan Metode 

Kealpaan 

Suhu 

Alat bosecurity 

Pullet 
Air 

Tidak sengaja 

Pakan 

Alat Vaksin 

Troli 

Tidak ada standar 

Biosecurity 

Eggtray 

Pemberian pakan 
Pegumpulan telur Musim 
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2. Tingkat Kematian Ayam Ras Petelur Tinggi 

Tingkat kematian ayam ras petelur yang tinggi disebabkan oleh faktor: 

a. Manusia 

- Kealpaan 

- Kesalahan yang dibuat oleh pekerja yang tidak terlatih 

- Kesalahan karena tidak ada standar tertulis  

b. Mesin 

- Eggtray (basah atau sobek) 

- Troli (roda ngadat, jaring besi di sekitar troli jebol, dan kerangka besi patah) 

- Alat vaksin (jarum suntik patah dan alat vaksin tidak higienis) 

- Alat Biosecurity (nozzle sunsine macet, alat fumigasi ngadat, dan alat semprot rusak)  

c. Material/bahan 

- Kualitas pullet tidak sesuai standar 

- Pakan (komposisi pakan tidak sesuai label dan pakan disimpan terlalu lama)  

- Air terkontaminasi  

d. Metode 

- Metode (pemberian pakan dan minum tidak sesuai jadwal)  

- Biosecurity (jadwal penyemprotan dan cara penyemprotan pada kandang tidak sesuai)    

e. Lingkungan 

- Musim pancaroba di bulan Desember 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Sebab-Akibat Tingkat Kematian Ayam Ras Petelur Tinggi 

4.2.3. Improve 

 Pada fase improve perlu dibuat alternatif solusi sehingga penurunan produksi dapat 

dikontrol dan angka kematian ayam petelur dapat dikurangi. 

 

 

Manusia Mesin 

Material 

Tingkat kematian 

ayam ras petelur 

tinggi 

Lingkungan Metode 

Kealpaan 

Musim Pancaroba 

Alat biosecurity 

Pullet 

Air 

Tidak sengaja 

Pakan 

Alat Vaksin 

Troli 

Tidak ada standar 
Eggtray 

Pemberian pakan 

Biosecurity 
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Tabel 21. Penggunaan Metode 5W-1H Untuk Pengembangan Rencana Tindakan 

5W1H Deskripsi 

Apa (what) Target utama adalah mencegah penurunan produksi dan mengurangi tingkat 

kematian 

Why 

(mengapa) 

Diperlukan tindakan tersebut untuk meningkatkan keuntungan perusahaan 

dan mensejahterakan karyawan. 

Where 

(dimana) 

Rencana tindakan tersebut dilakukan di PT. Semeru Farm Kecamatan Talun 

Kabupaten Blitar 

When 

(Bilamana) 

Tindakan tersebut dapat dilakukan saat pengisian ayam petelur pada periode 

berikutnya. 

Who (siapa) Yang mengerjakan adalah seluruh karyawan mulai dari manajer sampai 

dengan caretaker 

How 

(Bagaimana) 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengimplementaskan program 

peningkatan kualitas (six sigma) 

 

1. Pengurangan angka kematian pada ayam dapat dilakukan dengan: 

a. Pengelolaan yang baik 

Pengelolaan yang baik merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya 

produktifitas usaha peternakan ayam petelur. Pengelolaan yang baik berarti memberi  

Pelayanan yang baik siap hari secara teratur. Pelayanan secara teratur meliputi kegiatan 

pengaturan tempat pakan dan air minum serta pendistribusian makanan secara merata, 

pengaturan frekwensi pemberian makanan yang sesuai jadwal, pengaturan populasi 

sesuai kapasitas, pengaturan pencahayaan dan ventilasi sesuai kondisi setempat, 

pembersihan kandang dan peralatan dengan baik.       

b. Peningkatan daya tahan 

Ketahanan dapat ditingkatkan dengan cara vaksinasi, pemberian feed suplemen, 

antibiotic, coccidiostat, pemberian obat cacing (deworming), dan dengan pemberan 

makanan yang berkualitas. 

c. Penjauhan ayam dari sumber penyakit 

-  Memilih lokas peternakan yang terpisah jauh dari saha peternak lain. 

- Mencegah para tamu masuk ke lokasi peternakan. Sebab pembawa penyakit yang 

paling umum adalah manusia: pembeli ayam afkir, pembeli telur, pensuplai pakan. 

-  Peternak membangun kandang isolasi khusus bagi ayam saktit ang ditempatkan jauh 

dari lokasi ayam yang sehat. 

-  Peternak jangan melakukan pembakaran bangkai ayam di dekat lokasi peternakan.   

d. Pengendalian penyakit dengan desinfektan  

Desinfektan merupakan senyawa senyawa kimia yang memiliki daya kerja sebagai 

pembasmi dan penghambat pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Dengan demikian, 
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berarti tidak semua desinfektan dapat digunakan untuk membasmi semua jenis 

mikrooganisme. Ada desifektan yang hanya cocok untuk membasmi satu jenis 

mikroorganisme saja, namun ada pula yang mampu membasmi lebih dari dua jenis 

mikroorganisme. NaOH misalnya, memiliki daya kuat untuk membunuh parasit. 

Beberapa desinfektan yang lain adalah Lysol, phenol, jodophor (holagen), dan 

formalin 40% (formaldehyde).   

 

2. Pencegahan penurunan produksi dapat dilakukan dengan:   

Pencegahan penurunan produksi daat diakukan dengan: 

a. Perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana 

b. Perhatian pada mutu dan jumlah konsumsi air 

c. Perhatian pada mtu dan jumlah onsumsi pakan 

d. Pemonitoran ventilasi secara rutin 

e. Pencahayaan yang cukup 

f. Pemeriksaan kesehatan ayam secara rutin 

g. Pencatatan kegiatan kandang 

h. Perhatian pada kualitas dan kuantitas telur   

 

4.2.4. Control     

 Fase control adalah fase mempertahankan agar peningkatan kualitas dapat terus 

dilaksanakan secara berkelanjutan. Dapat digunakan poka yoke sebagai alat control. 

Poka Yoke 

 Poka Yoke adalah suatu teknik untuk mengurangi dan mencegah kesalahan.  

 Poka Yoke yang memungkinkan untuk dilakukan adalah: 

- Modifikasi pada troli dengan cara menempatkan tongkat pada sisi troli sehingga 

kemungkinan telur jatuh akan berkurang. 

- Modifikasi pada alat biosecurity dengan cara mengganti nozzel pada alat semprot. 

- Penggunaan komputer sebagai basis data pada bagian recording. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

1. Nilai sigma pada PT Semeru Farm adalah 3,2. Nilai sigma tersebut berdampak pada 

potensi pemborosan biaya akibat kualitas yang jelek 25-40% dari total penjualan. 

2. Penerapan six sigma telah dilakukan dalam perusahaan walaupun tidak dengan istilah six 

sigma. Pada tahap measure diketahui defect per unit adalah 0,043 yang berarti terdapat 

0,043 defect atau 4,3% defect pada setiap ekor ayam. Nilai Defect Per Milion Operation 

(DPMO) adalah 42.670 yang berarti terdapat 42.670 ekor ayam ras petelur mati dalam 

setiap 1.000.000 ekor ayam ras petelur. Bila dikonfersi ke nilai sigma (lihat lampiran tabel 

konversi sigma) adalah sigma 3,2. Pada tahap analize diketahui ada 2 masalah utama 

dalam proses produksi, yaitu: tingkat kematian ayam ras petelur yang tinggi dan 

penurunan produksi ayam ras petelur. Pada tahap improve diketahui pengurangan angka 

kematian pada ayam dapat dilakukan dengan: pengelolaan yang baik, peningkatan daya 

tahan, penjauhan ayam dari sumber penyakit, pengendalian penyakit dengan desinfektan. 

Pencegahan penurunan produksi dapat dilakukan dengan: perbaikan dan perawatan sarana 

dan prasarana, perhatian pada mutu dan jumlah konsumsi air, perhatian pada mutu dan 

jumlah konsumsi pakan, pemonitoran ventilasi secara rutin, pencahayaan yang cukup, 

pemeriksaan kesehatan ayam secara rutin, pencatatan kegiatan kandang, perhatian pada 

kualitas dan kuantitas telur. Pada tahap control digunakan poka yoke, yaitu: modifikasi 

pada troli dengan cara menempatkan tongkat pada sisi troli sehingga kemungkinan telur 

jatuh akan berkurang, modifikasi pada alat biosecurity dengan cara mengganti nozzel pada 

alat semprot, dan penggunaan komputer sebagai basis data pada bagian recording. 

 

5.2 SARAN 

1. Dibuat simulasi six sigma selama 6 bulan untuk penentuan target pada periode berikutnya.  

2. Dibuat buku saku SOP manajemen produksi. 
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Lampiran 1. Gambar Lokasi Peternakan 
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Lampiran 2. Gambar  Suasana Dalam Farm 

GAMBAR KETERANGAN 

 

Suasana dalam kandang 

 

Gudang pakan dan peralatan 

 

Gudang pengumpulan telur 

 

Tandon air 

 

Alat sanitasi 

 

Troli 
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Lampiran 3. Gambar Denah Lokasi Kandang 
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Lampiran 4. Data Caretaker Yang Diawasi Oleh Tiap Mandor 

 

No. 

Resp. 

Caretaker Yang 

Diawasi  

 

Umur 

(Tahun) 

Lama Kerja 

(Tahun) 

Alamat No. 

Kandang 

0132 Mesinah 

Lilis 

Ana 

Supina 

Sayanti 

Mestiani 

45 

28 

21 

45 

45 

30 

15 

15 

1 

17 

9 

8 

TALUN 

TALUN 

TALUN 

TALUN 

WLINGI 

WLINGI 

0,1,2,3,4,5

,16,17,18,

19,20 

0232 Mestiani 

Sunarsih 

Jumini 

Darti 

Kustini 

Endang 

27 

27 

28 

58 

58 

34 

 

3 Bulan 

10 

15 

15 

15 

TALUN 

TALUN 

TALUN 

TALUN 

TALUN 

TALUN 

6,7,8,9,10,

11,12,13, 

21,22, 

23 

0339 Mesitun 

Parmiah  

Yun 

Harini 

Parmi 

Mut 

39 

52 

- 

- 

- 

- 

5 

10 

10 

1 bulan 

7 bulan 

5 

TALUN 

TALUN 

TALUN 

TALUN 

TALUN 

TALUN 

26,27,28, 

29, 

30,31,36, 

37, 

38,39,40 

0431 Sriati 

Komariah 

Tumuni 

Purwati 

Rahayu 

Juar 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TALUN 

TALUN 

TALUN 

TALUN 

TALUN 

TALUN 

24,25,32, 

33,34,35, 

41,42,43, 

44,45 
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Lampiran 5. Aspek Tata Laksana Yang Dilakukan Oleh Para Mandor  

No. 

Responden 

Vaksinasi Yang 

Pernah Dilakukan 

Metode Vaksinasi Yang 

Diketahui   

Metode Vaksinasi Yang 

Pernah Dilakukan 

0132 AI; ND; IB; TRIPLE; 

CORIZA, ILT 

DW; INJEKSI; AI DW; IO; IM; IA 

0232 ND IB; AI; GUMBORO  DW; INJEKSI INJEKSI; TETES MATA; 

AIR MINUM 

0339 ND; GUMBORO; 

ND+IB; TRIPLE; AI; 

ND AI; ILT; CORIZA; 

CACAR 

SUNTIK; MINUM; 

TETES 

MATA/HIDUNG  

SC; DW; IO; IM; WW; IA 

0431 ND; IB; TRIPLE AIR MINUM; INJEK; 

WW; CUBLES/CACAR 

TIDAK DIKETAHUI 
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Lampiran 6. Tabel Konversi DPMO ke Nilai Sigma 
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Lampiran 7. Tabel Induk DMAIC 

NO. TAHAP 

SIGMA 

PROSES YANG 

DILAKUKAN 

HASIL 

1 MEASURE Penentuan DPU dan DPMO Nilai DPU adalah    = 0,043 defect per unit 

Nilai DPMO adalah = 42.460 

2 ANALIZE Diagram Sebab-Akibat Faktor yang mempengaruhi penurunan 

produksi dan jumlah kematian ayam ras 

petelur adalah manusia, material, mesin, 

metode, dan lingkungan. 

3 IMPROVE Alternatif solusi yang dapat 

diakukan 
Pengurangan angka kematian pada ayam 

dapat dilakukan dengan: 

pengelolaan yang baik, peningkatan daya 

tahan, penjauhan ayam dari sumber penyakit, 

mencegah para tamu masuk ke lokasi 

peternakan, peternak membangun kandang 

isolasi khusus bagi ayam saktit ang 

ditempatkan jauh dari lokasi ayam yang 

sehat, peternak jangan melakukan 

pembakaran bangkai ayam di dekat lokasi 

peternakan, pengendalian penyakit dengan 

desinfektan.  

Pencegahan penurunan produksi dapat 

dilakukan dengan:   

Perbaikan dan perawatan sarana dan 

prasarana, perhatian pada mutu dan jumlah 

konsumsi air, perhatian pada mtu dan jumlah 

onsumsi pakan, pemonitoran ventilasi secara 

rutin, pencahayaan yang cukup, pemeriksaan 

kesehatan ayam secara rutin, pencatatan 

kegiatan kandang, perhatian pada kualitas 

dan kuantitas telur.   

 

4 CONTROL Poka Yoke - Modifikasi pada troli dengan cara 

menempatkan tongkat pada sisi troli 

sehingga kemungkinan telur jatuh akan 

berkurang. 

- Modifikasi pada alat biosecurity dengan 

cara mengganti nozzel pada alat semprot. 

- Penggunaan komputer sebagai basis data 

pada bagian recording. 

 


