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AMALIA. 0411030007. Pengendalian Kualitas Proses Pengemasan Nutrisi 
Makanan Proten Dengan Metode Six Sigma. (Studi Kasus di PT.Otsuka 
Indonesia Lawang). 
 Dibawah bimbingan : 1. Aunur Rofiq Mulyarto, STP., MSc. 
            2. Ir.Usman Effendi, MS.    

RINGKASAN 
PT.Otsuka Indonesia-Lawang adalah salah satu perusahaan obat terbesar 

di Indonesia. Produk dari PT.Otsuka ini terdiri atas peralatan medis, nutrisi 
makanan serta obat-obatan. Proten adalah salah satu produk PT.Otsuka Indonesia-
Lawang yang merupakan nutrisi makanan yang diberikan pada penderita 
kekurangan gizi. Produksi proten dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam mempertahankan 
kepercayaan konsumen terhadap kinerja perusahaan, maka kualitas produk proten 
ini harus selalu dijaga dan ditingkatkan. Pada kenyataannya, beberapa cacat 
produksi yang sangat mempengaruhi kualitas produk proten ini masih ditemui di 
PT.Otsuka Indonesia-Lawang. Dalam proses produksi proten yang banyak 
menghasilkan produk cacat adalah pada proses pengemasan. Produk cacat yang 
dihasilkan dalam proses pengemasan  biasanya diperbaiki, dijual dengan harga 
murah, atau dibuang. Banyaknya jumlah produk cacat ini merupakan 
permasalahan pada PT.Otsuka Indonesia-Lawang. 

Tujuan penelitian ini yaitu mendapatkan ukuran sigma pada kinerja proses 
pengemasan proten dan menentukan penyebab-penyebab terjadinya cacat produk. 
Dalam penelitian ini manfaat yang ingin diperoleh adalah dapat diketahui kualitas 
proses pengemasan produk proten pada PT.Otsuka Indonesia-Lawang dengan 
menggunakan metode six sigma. Selanjutnya informasi ini digunakan untuk 
perbaikan atau pengendalian kualitas pada proses pengemasan. 

Penelitian ini dilaksanakan  pada bulan September 2008 sampai bulan 
Oktober 2008. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif. 
Prosedur penelitian dalam penelitian ini terdiri dari survey pendahuluan, 
identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, penerapan metode Six 
Sigma, analisis data dan penarikan kesimpulan serta saran. Penerapan metode Six 
Sigma terdiri dari 3 tahapan yaitu define, measure dan analyze.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai sigma dari 
proses pengemasan yaitu sebesar 3,0 dengan DPMO (Defect Per Million 
Opportunity) sebesar 66205 produk. Faktor penyebab terjadinya cacat produk di 
proses filling yaitu faktor  manusia (kelalaian, kejenuhan serta ketidakdisiplinan), 
faktor material (pengisian proten berlebih), faktor mesin (kurangnya perawatan 
dan  kebersihan mesin filling serta timbangan tidak standar), faktor metode 
(setting mesin tidak sesuai) dan faktor lingkungan (panas). Solusi dari 
permasalahan yang terjadi adalah pada bagian pengemasan nutrisi makanan 
proten perlu adanya tenaga pengawas yang bertugas mengawasi saat proses 
berlangsung dan memberi pengarahan pada pekerja agar bekerja dengan baik serta 
mengawasi material yang datang yang digunakan untuk proses pengemasan. 
Selain itu perawatan dan kebersihan mesin harus dijaga. 

Kata Kunci : Pengendalian Kualitas, Six Sigma, Nilai Sigma. 
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Amalia. 04111030007. The Quality Control  of Proten Food Nutrition 
Packaging Process by Six Sigma Method.  (A Case Study at PT. Otsuka 
Indonesia Lawang) 
Supervisors: 1. Aunur Rofiq Mulyarto, STP, MSc 
  2. Ir. Usman Effendi, MS 
 

SUMMARY 
 

PT.Otsuka Indonesia – Lawang is one of biggest medical 
companies in Indonesia. Products of PT.Otsuka consist of medical 
equipments, food nutrition and medicines. Proten is one of its products 
that is food nutrition that given to lack nutrient sufferer. The ptroten 
production is done to fulfill  consumer needs that come  from  domestic 
and abroad consumers. In sustaining the customer  trust toward the 
company  performance, then the quality of proten product  should be  
maintained and improved. In fact, some production defects very influence 
the proten product still be found  at PT Otsuka Indonesia Lawang. In the 
proten production process that produce defect in the packaging. The defect 
product in the packaging process usually be repaired, sold with lower 
price, or discarded. The amount of defect products is problems at 
PT.Otsuka Indonesia Lawang. 

The research aimed  at obtaining  sigma measurement  at proten 
packaging  process performance and determines the causes of product 
defect. In the research benefit that wants to be achieved can be known the 
packaging process quality at PT Otsuka Indonesia Lawang by using six 
sigma method. Then the information is used for improvement  or quality 
control  in packaging 
The research  was done in September 2008 to October 2008. The research 
method by descriptive method. The research procedure in the research 
consist of introductory  survey, problem identification, literature study, 
data gathering, six sigma implementation, data analysis and inference. The 
implementation of six sigma  method consists of three stages, define, 
measure, and analyze. 
 Based on the research, it can be concluded that the sigma value of  
the packaging processof 3,0 with DPMO (Defect Per Million 
Opportunities) of 66205 product. The defect causes at filling  process, that 
is human error  (careless, saturation, and indiscipline), material factor 
(over given of proten) and machine factors (lack maintenance and 
cleanliness of filling machine and pair of scales not standar), method 
factor (setting of machine is not too match) and environment factor (hot). 
Solution of the problems, the nutrition packaging section of proten needs 
supervisor that supervises the process  and give direction at employee to 
work well and supervise the incoming materials for packaging. Beside that 
machine maintenance and cleanliness should be maintained  
 
Keywords: Quality Control, Six Sigma, Sigma Value 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan dalam dunia industri  semakin ketat sehingga setiap perusahaan 

harus meningkatkan kualitas kinerja kualitasnya. Hal tersebut bisa dicapai dengan 

pengendalian proses produksi yang baik. Tanpa adanya pengendalian kualitas 

proses produksi yang baik, maka produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

spesifikasi yang diharapkan sehingga akan merugikan produsen maupun 

konsumen. 

PT.Otsuka Indonesia-Lawang adalah salah satu perusahaan obat terbesar 

di Indonesia. Produk dari PT.Otsuka ini terdiri atas peralatan medis, nutrisi 

makanan serta obat-obatan. Proten adalah salah satu produk PT.Otsuka Indonesia-

Lawang yang merupakan nutrisi makanan yang diberikan pada penderita 

kekurangan gizi. Produksi proten dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam mempertahankan 

kepercayaan konsumen terhadap kinerja perusahaan, maka kualitas produk proten 

ini harus selalu dijaga dan ditingkatkan. 

Pada kenyataannya, beberapa cacat produksi yang sangat mempengaruhi 

kualitas produk proten ini masih ditemui di PT.Otsuka Indonesia-Lawang. Dalam 

proses produksi proten yang banyak menghasilkan produk cacat adalah pada 

proses pengemasan. Produk cacat yang dihasilkan dalam proses pengemasan  

biasanya diperbaiki, dijual dengan harga murah, atau dibuang. Banyaknya jumlah 

produk cacat ini merupakan permasalahan pada PT.Otsuka Indonesia-Lawang. 
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Hal ini disebabkan cacat pada suatu produksi akan menyebabkan pendapatan 

perusahaan berkurang dengan semakin meningkatnya produk gagal yang tidak 

terjual. Selain itu produk cacat akan menyebabkan kepercayaan konsumen 

menurun.  Oleh karena itu cacat produksi tersebut harus dikurangi bahkan sedapat 

mungkin dihilangkan untuk meningkatkan kualitas produk. 

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam menangani masalah 

kualitas yang dihadapi PT.Otsuka Indonesia-Lawang ini antara lain Total Quality 

Management (TQM) dan metode Six Sigma. Perbedaan antara TQM dan Six 

Sigma yaitu TQM pada dasarnya merupakan pendekatan terhadap aset manusia, 

jadi kualitas bisa ditingkatkan melalui perbaikan kualitas manusia atau pekerja, 

sedangkan Six Sigma adalah metode kuantitatif yang bertujuan untuk 

menghasilkan barang yang berkualitas tinggi dengan biaya kualitas cacat yang 

minimum yang menggabungkan elemen manusia dan proses untuk memperbaiki 

kualitas (Mathur, 2000). Dari kedua metode tersebut, metode yang paling tepat 

dalam menghadapi permasalahan di PT.Otsuka Indonesia-Lawang dalam 

pengendalian kualitas proses pengemasan pada pembuatan proten adalah metode 

Six Sigma.  

Penerapan metode Six Sigma telah digunakan oleh beberapa perusahaan  

antara lain PT.Motorola yang menggunakan Six Sigma dalam mengidentifikasi 

sebab cacat produk serta cara mengantisipasinya (Gasperz, 2002). Selain itu bisnis 

Medical Systems (GEMS) juga telah menggunakan teknik rancangan Six Sigma 

untuk menciptakan sebuah terobosan dalam teknologi medis yaitu terbukti saat 
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pasien dapat memperoleh scan seluruh tubuh hanya dalam waktu setengah menit 

dan biaya lebih murah (Pande et al.,2002). 

 

1.2.Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode Six 

Sigma dalam pengendalian kualitas proses pengemasan produk proten di 

PT.Otsuka Indonesia-Lawang. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1.   Mendapatkan ukuran sigma pada kinerja proses pengemasan proten. 

2. Menentukan penyebab-penyebab terjadinya cacat produk. 

 

1.4. Manfaat 

Dalam penelitian ini manfaat yang ingin diperoleh adalah dapat diketahui 

kualitas proses pengemasan produk proten pada PT.Otsuka Indonesia-Lawang 

dengan menggunakan metode six sigma. Selanjutnya informasi ini digunakan 

untuk perbaikan atau pengendalian kualitas pada proses pengemasan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Proten 

 Proten merupakan nutrisi makanan yang bahan baku utamanya adalah (soy 

flour) tepung kedelai. Proten adalah produk nutrisi makanan yang diberikan pada 

penderita kekurangan gizi yang diproduksi oleh PT.Otsuka Indonesia-Lawang 

dengan dua macam rasa yaitu rasa chocolate dan rasa vanilla. Proten adalah 

kepanjangan dari protein 10 gram, yang mana dalam produk proten terdapat 

kandungan protein sebanyak 10 gram dalam satu bungkus yang berisi 52 gram 

powder proten (PT.Otsuka Indonesia-Lawang, 2008). 

 

2.1.1 Bahan Baku Proten 

 Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan proten adalah soy flour 

(tepung kedelai). Istilah tepung dan bubuk digunakan untuk membedakan ukuran 

partikelnya. Produk yang digiling dan dapat disaring melalui saringan berukuran 

100 mesh atau lebih digolongkan ke dalam tepung. Sedangkan bubuk memiliki 

ukuran partikel yang lebih besar, umumnya dapat disaring melalui saringan antara 

10 sampai 80 mesh. Menurut Koeswara (1992), kedelai mengandung protein 

rata-rata 35%. Dibandingkan dengan kacang-kacangan yang lain susunan asam 

amino pada kedelai lebih lengkap dan seimbang. Protein juga merupakan 

penyusunan utama sel-sel tubuh. Protein dalam jaringan juga selalu mengalami 

perombakan, karena itu harus diganti dengan asam amino yang disediakan dalam 
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susunan makanan. Pengganti jaringan ini berlangsung pada semua tahapan 

kehidupan. Protein juga penting untuk pembentukan enzim dan beberapa hormon. 

 

2.1.2 Bahan Pembantu 

            Bahan pembantu pada pembuatan proten antara lain : 

1. Sukrosa 

Untuk industri makanan biasa digunakan sukrosa dalam bentuk kristal 

halus atau kasar dan dalam jumlah yang banyak dalam bentuk cairan 

(sirup) (Luqman, 1993). 

2. Flavour (Penambah Cita Rasa / Aroma) 

Pemberian flavour  dimaksudkan untuk meningkatkan aroma dari 

produk yang akan dihasilkan (Winarno, 1986). 

3. Vitamin C 

Vitamin C merupakan senyawa yang sangat mudah larut dalam air, 

mempunyai sifat asam dan pereduksi yang kuat (Andarwulan, 1992). 

4. Stabilizer (Bahan-bahan Penstabil) 

Stabilizer merupakan salah satu bentuk bahan yang banyak digunakan 

pada produksi makanan untuk memperbaiki tekstur. struktur dan fungsi 

karakteristik dalam makanan. Jenis Stabilizer (bahan penstabil) yang 

digunakan pada produk proten adalah Guar Gum. Guar gum adalah 

polisakarida pengental yang penting untuk produk makanan maupun 

produk bukan makanan (Trangini, 1990). 
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5. Malto Dextrin 

Malto Dextrin merupakan salah satu bentuk karbohidrat yang mudah 

dicerna oleh tubuh sebagai sumber energi dan pengganti lemak. Selain itu 

dapat membantu pembuatan produk yang dikeringkan (Kuntz, 1996). 

6. Nitrogen Gas (N2) 

Penggunaan utama nitrogen adalah untuk selimut gas yang mencegah 

kontak dengan oksigen dan kelembaban. Untuk ini nitrogen harus kering 

dan mengandung oksigen sangat rendah (kurang dan 10 ppm) (Austin, 

1996). 

 

2.2. Pengendalian Kualitas 

  Konsep kualitas sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu 

produk atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain merupakan 

fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu ukuran 

seberapa jauh suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas yang 

telah ditetapkan (Tjiptono dan Anastasia, 1996). Crosby dan Yamit (2004) 

mendefinisikan kualitas sebagai nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian 

terhadap persyaratan, sedangkan pendekatan kualitas yaitu kualitas yang 

merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan atau melebihi harapan. 

Kualitas adalah sesuatu yang terbaik (kecocokan) bagi beberapa kondisi 

konsumen adalah akhir kegunaan dan harga jual dari suatu produk (Gupta,1981).  
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 Pengendalian kualitas adalah aktivitas keteknikan dan manajemen yang 

dengan aktivitas itu diukur ciri-ciri kualitas produk, membandingkan dengan 

spesifikasi atau persyaratan dan mengambil tindakan penyehatan yang sesuai 

apabila ada perbedaan antara penampilan yang sebenarnya dan yang standar 

(Montgomery, 1990). Pengendalian kualitas menurut Wadsorth et al (1986) berarti 

tindakan-tindakan pengaturan proses untuk mengukur pelaksanaan dan 

membandingkan antara standar dan kenyataan. 

 

2.3. Pengemasan 

2.3.1. Pengertian Kemasan dan Pengemasan 

Pada umumnya kemasan adalah suatu benda dengan bentuk tertentu 

dengan kekuatan yang memadai sehingga mampu melindungi produk dari 

kerusakan fisik dan kontaminasi, serta produk dapat sampai ke konsumen dalam 

keadaan baik (Kamarjani dan Suyitno, 1996). 

Sedangkan definisi pengemasan secara garis besar menurut Kamarjani dan 

Suyitno (1983) adalah sebagai berikut : 

1.  Pengemasan adalah seni, ilmu dan sekaligus teknologi untuk menyiapkan 

bahan guna keperluan transport dan penjualan. 

2.  Pengemasan merupakan usaha-usaha untuk menjamin keamanan produk 

selama pengangkutan dan penyimpanan sehingga dapat sampai ke tangan 

konsumen dalam kondisi bagus dan biaya minim. 
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2.3.2. Fungsi Pengemasan 

 Enam fungsi utama kemasan menurut Susanto dan Sucipta (1994), yaitu: 

1. Menjaga produk bahan pangan agar tetap bersih dari kotoran dan kontaminasi 

lain. 

2. Melindungi makanan terhadap kerusakan fisik, kadar air dan cahaya. 

3. Mengurangi terjadinya pencemaran, penyusutan, tumpah dan tercecernya bahan 

pangan. 

4. Mudah dibuka dan ditutup sehingga mempermudah cara penggunaan produk 

serta memudahkan dalam tahap-tahap penanganan melalui gudang dan 

pengangkutan selama distribusi. 

5. Ukuran bentuk dari unit wadah (memenuhi standar) mudah dibuang, dibentuk 

dan dicetak. 

6. Menampakkan identifikasi, informasi dan penampilan serta mencegah 

pemalsuan yang paling penting dalam penjualan sehingga meningkatkan daya 

saing. 

 

2.3.3. Klasifikasi Pengemasan 

Menurut Syarief., dkk (1989), kemasan dapat digolongkan berdasarkan 

struktur sistem kemasannya yaitu berdasarkan letak suatu bahan kemas di dalam 

sistem kemasan keseluruhan dapat dibedakan atas: 

a) Kemasan Primer, yaitu apabila bahan kemas langsung membungkus bahan 

pangan seperti kaleng susu, botol minuman. 
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b) Kemasan Sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi 

kelompok-kelompok kemasan lainnya, seperti halnya kotak untuk wadah susu 

dalam kaleng. 

c) Kemasan Tersier/Kuartener, yaitu apabila masih diperlukan lagi pengemasan 

setelah kemasan primer, sekunder dan tersier (untuk kemasan kuartener), 

umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. 

 

2.4. Six Sigma 

2.4.1. Pengertian Six Sigma 

 Six Sigma adalah usaha yang terus menerus untuk mengurangi waste, 

menurunkan variance dan mencegah defect. Six sigma merupakan sebuah konsep 

bisnis yang berusaha untuk menjawab permintaan customer terhadap kualitas 

yang terbaik dan proses bisnis yang tanpa cacat. Kepuasan pelanggan dan 

peningkatannya menjadi prioritas tertinggi, dan six sigma berusaha 

menghilangkan ketidakpastian pencapaian tujuan bisnis (Gaspersz, 2002). 

Menurut Pande et al. (2002), six sigma adalah sebuah sistem yang komprehensif 

dan fleksibel untuk mencapai, mempertahankan, dan memaksimalkan sukses 

bisnis. Six sigma secara unik dikendalikan oleh pemahaman yang kuat terhadap 

kebutuhan pelanggan, pemakaian yang disiplin terhadap fakta, data, dan analisis 

statistik, dan perhatian yang cermat untuk mengelola, memperbaiki dan 

menanamkan kembali proses bisnis. Sedangkan menurut Brue (2002), six sigma 

adalah konsep statistik yang mengukur suatu proses yang berkaitan dengan cacat 

atau kerusakan.  
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Sigma (σ) adalah huruf Yunani yang merupakan kependekan dari standar deviasi. 

Standar deviasi merupakan cara statistik untuk menggambarkan seberapa banyak 

variasi terjadi dalam sekumpulan data, sekelompok item, atau sebuah proses. 

Semakin tinggi tingkat sigma, maka semakin kecil toleransi yang diberikan pada 

kecacatan (tidak diharapkan adanya cacat produk) dan semakin tinggi kapabilitas 

proses produksi sehingga akan membuat makin rendahnya variabilitas output 

yang dapat dihasilkan. Menurut Harjianto (2002). Six Sigma adalah suatu sistem 

pengukuran statistik dan teknik untuk mengetahui kualitas produk dengan cara 

mereduksi cacat sampai tidak lebih dari 3,4 cacat dari satu juta kesempatan (satu 

juta produk) untuk mencapai kepuasan customer total. 

Pada level  hanya ada 3,4 cacat per sejuta peluang (atau 3,4 Part Per 

Million), sedangkan tingkat kualitas 3σx menghasilkan 66.800 cacat per sejuta 

peluang (Brue, 2002). Apabila tabel distribusi normal diperiksa pada level 6σx 

akan ditemukan ketidaksesuaian atau cacat yang diharapkan sebesar 2 Part Per 

Million (PPM) dan standar kualitas 3σx dari 99,74% berarti kegagalan sebesar 

2.700 PPM,  perbedaan ini  terjadi  pada kasus di Motorola, di mana motorola 

mengganggap rata-rata proses dapat menyimpang 1,5σx pada salah satu arah 

(Pyzdek, 2002). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
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 Gambar 1. Tingkat kualitas tiga sigma dengan pergeseran 1,5 σx
(Friedman dan Gitlow, 2002) 

 
Level σz dari suatu proses dihitung berdasarkan banyaknya cacat dalam 

rasio banyaknya peluang untuk cacat. Untuk mencapai level 6σz keragaman proses 

harus dikurangi. Keragaman adalah perubahan atau fluktuasi dari sebuah 

karakteristik khusus yang menentukan seberapa stabil sebuah proses, dipengaruhi 

oleh lingkungan, orang, mesin/perlengkapan, metode/prosedur, pengukuran, dan 

bahan mentah (Pande et al., 2002).  

Tujuan dari metode Six Sigma adalah untuk menghasilkan barang yang 

berkualitas tinggi (Mathur, 2000).  Defects Per Million Opportunities (DPMO) 

adalah ukuran kegagalan dalam program peningkatan kualitas six sigma yang 

menunjukkan kegagalan per sejuta kesempatan (Gaspersz,2002). 

Hasil-hasil dari peningkatan kualitas yang ditunjukkan oleh semakin 

meningkatnya pencapaian tingkat sigma dapat diukur berdasarkan nilai DPMO 

(Defect Per Million Opportunities) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Manfaat dari Pencapaian Beberapa Tingkat Sigma 

Tingkat 
Pencapaian 
Sigma (σz) 

Cacat Per Satu Juta Peluang Kelas Industri 

6 3.4 Industri Kelas Dunia 
5 233 Industri Kelas Dunia 
4 6210 Rata-rata industri USA 
3 66807 Rata-rata industri Indonesia 
2 308537 Rata-rata industri Indonesia 
1 690000 Sangat Tidak Kompetitif 

(Gaspersz, 2002) 

Berdasarkan pada Tabel 1 jika didapatkan nilai sigma sebesar 1 – 2 atau 

besar cacat per satu juta kesempatan lebih besar 308537 maka akan dapat 

digolongkan dalam kelas industri tidak kompetitif.  

 

2.4.2. Konsep Six Sigma 

Metode Six Sigma mempunyai lima tahapan yaitu DMAIC. Kelima tahapan 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

A. Tahap Mendefinisi/Define (D) 

Tahap Define (pendefinisian) merupakan tahapan pertama dalam metode 

Six Sigma. Fungsi tahap Define adalah mendefinisikan permasalahan yang 

dihadapi oleh perusahaan setelah dilakukan pengidentifikasian masalah (Gaspersz, 

2002). Tahap Define adalah menempatkan masalah dalam konteks dengan 

memahami bagaimana kegiatan mengalir di dalam dan sekitar masalah akan 

membantu menjelaskan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja agar  
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didapatkan deskripsi yang jelas dan lengkap tentang faktor-faktor yang 

mendorong kepuasan pelanggan (Pande et al., 2002). 

 

B. Tahap Mengukur/Measure (M)  

Pengukuran merupakan suatu tahap transisi kunci, tahap yang berfungsi 

untuk menyaring masalah dan memulai meneliti akar masalah, yang lebih 

memfokuskan pada luas masalah berdasarkan ukuran proses dan atau output 

(Pande et al.,2002). Menurut Gaspersz (2002), tahap Measure merupakan langkah 

operasional kedua dalam program peningkatan kualitas Six Sigma yang bertujuan 

untuk mendefinisikan cacat, mengumpulkan informasi dasar tentang produk atau 

proses, dan memunculkan tujuan perbaikan. 

Terdapat tiga hal pokok yang harus dilakukan dalam tahap Measure (M), 

yaitu : mengumpulkan data melalui sampling, mengukur kinerja sekarang (current 

performance) dan mengukur jumlah kesalahan (Pyzdek, 2002). 

 

C. Tahap Menganalisis/Analyze (A)  

Analyze merupakan langkah operasional ketiga dalam program 

peningkatan kualitas Six Sigma yang bertujuan untuk menguji data yang 

dikumpulkan pada tahap Measure untuk menentukan daftar prioritas sumber 

variasi (Gaspersz, 2002). Menurut Pande et al. (2002) Analyze adalah upaya untuk 

membedakan pola-pola, kecenderungan, atau faktor-faktor lain mengenai masalah 

yang  menunjukkan  atau   membuktikan   penyebab-penyebab  yang mungkin dan  
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memahami bagaimana pekerjaan dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang 

mungkin menyebabkan atau memberikan kontribusi terhadap masalah. 

 

D. Tahap Memperbaiki/Improve (I)  

Pada Improve akan dilakukan tindakan atau ide-ide yang mungkin akan 

membantu mengatasi akar masalah, kemudian menyeleksi ide mana yang dapat 

menjadi solusi-solusi potensial kemudian dari solusi tersebut dicari solusi yang 

kemungkinan besar mencapai tujuan yang diinginkan dengan paling sedikit biaya 

dan gangguan (Pande et al., 2002). Menurut Gaspersz (2002) menjelaskan bahwa 

Improve merupakan langkah operasional keempat dalam program peningkatan 

kualitas Six Sigma sebagai pengembangan rencana tindakan menggunakan metode 

5W-2H, yaitu what (apa) yang harus dicapai, why (mengapa) rencana tindakan itu 

harus dilakukan, where (di mana) rencana tindakan itu akan diterapkan, when 

(kapan) rencana tindakan itu dilakukan, who (siapa) yang akan menjadi 

penanggung jawab rencana tindakan itu, how (bagaimana) melaksanakan rencana 

tindakan itu, dan how much (berapa) besar biaya untuk melaksanakan tindakan itu. 

 

E. Tahap Mengendalikan/Control (C)  

 Pada Control akan dilakukan praktek-praktek terus-menerus yang 

mendorong perbaikan kinerja dan memastikan pengukuran konstan, pemeriksaan 

ulang, dan pembaruan produk (Phyzdek, 2002). 
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2.5.  Penentuan Kapabilitas Proses 

 Menurut Gaspersz (2002) kapabilitas proses adalah kemampuan proses 

untuk memproduksi atau menyerahkan output sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan. Kapabilitas proses merupakan suatu ukuran kinerja kritis yang 

menunjukkan proses mampu menghasilkan sesuai dengan spesifikasi produk yang 

ditetapkan oleh manajemen berdasarkan kebutuhan pelanggan. 

 Menurut Montgomery (1998), fungsi penentuan kapabilitas proses secara 

umum adalah untuk mengukur kinerja terbaik suatu proses produksi. Analisis 

terhadap kemampuan proses ini merupakan bagian terpenting pada pengendalian 

kualitas. Penggunaan utama analisis kapabilitas proses ini adalah untuk hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Memperkirakan seberapa baik proses akan memenuhi toleransi yang telah 

ditetapkan oleh produsen. 

2. Merencanakan urutan proses yang baru (lebih baik) apabila proses produksi 

yang telah ada tidak bisa memenuhi toleransi yang telah ditetapkan. 

3. Menetapkan persyaratan performasi bagi alat baru. 

4. Mengurangi variabilitas dalam proses produksi  

Menurut Pyzdek (2002) indeks kapabilitas digunakan untuk mengukur 

kemampuan suatu proses dalam menghasilkan produk yang masih dalam batas 

spesifikasi. Indeks kapabilitas tersebut antara lain: 

1. Indeks potensial proses (Cp), yaitu indeks yang menunjukkan variabilitas 

output yang dihasilkan. 
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2. Indeks performasi proses (Cpk), yaitu indeks yang menunjukkan kemampuan 

proses menyesuaikan diri dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. 

3. Target potensial proses (T), yaitu spesifikasi produk yang diinginkan 

konsumen. 

 

2.5.1. Kapabilitas Proses Short Term 

 Menurut Gaspersz (2002), kapabilitas proses short term menunjukkan 

hasil terbaik yang akan dicapai proses tersebut dalam jangka pendek, misalnya 

satu kali proses produksi (± 7 jam). Kapabilitas proses short term dibatasi oleh 

desain teknologi. Dalam six Sigma, target yang diinginkan dicapai adalah untuk 

mendapatkan nilai Cp ≥ 2 

Menurut Suef (2002), dalam penentuan kapabilitas teknologi yaitu kemampuan 

teknologi (manusia, peralatan, dsb) dalam menghasilkan produk yang berkualitas.  

 

2.5.2. Kapabilitas Proses Long Term 

 Kapabilitas proses long term menunjukkan hasil terbaik yang akan dicapai 

proses tersebut dalam jangka panjang (setelah diperoleh produksi sebanyak satu 

juta produk) (Gaspersz, 2002). Kapabilitas proses long term ditentukan oleh 

kemampuan teknologi dalam mengontrol proses, parameter yang digunakan dalam 

kapabilitas proses long term lain (Suef, 2002). 
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2.5.3. Shift 

Suef (2002) berpendapat bahwa perbedaan matematis antara kapabilitas 

proses short term dan long term disebut sebagai shift. Z Shift mempresentasikan 

kemampuan untuk mengendalikan (mengontrol) teknologi. Jika Z Shift kurang 

dari 1,5 artinya pengukuran kapabilitas proses cukup efektif, namun jika 

sebaliknya maka pengukuran kapabilitas proses masih kurang efektif. 

 

2.6. Metode Analisis Ketidaksesuaian  

2.6.1. Analisis Pareto 

 Analisis pareto adalah proses dalam memperingkat kesempatan untuk 

menentukan yang mana dari kesempatan potensial yang banyak yang harus 

dikejar lebih dahulu (Pyzdek, 2002). Analisis pareto digunakan untuk menjawab 

pertanyaan seperti “pada jenis kerusakan apa usaha perbaikan proses 

difokuskan?”. Dari diagram pareto dapat diidentifikasi jenis cacat dalam suatu 

proses yang mempunyai efek kumulatif terbesar sehingga dapat berfokus pada 

beberapa faktor vital.  

  Menurut Brue (2002), Diagram pareto adalah alat terbaik untuk 

memfokuskan awal proyek dan mencapai inti masalah sebelum memulai proyek 

six sigma. Diagram pareto memisahkan faktor-faktor dan memetakannya dalam 

urutan menurun dari yang paling mengganggu hingga yang paling kurang 

mengganggu. 
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2.6.2. Peta Kontrol  

Gaspersz (2003) berpendapat bahwa peta kontrol adalah peta yang 

digunakan untuk mencapai suatu keadaan terkendali, yaitu ketika semua nilai rata-

rata dan kisaran sub kelompok berada dalam batas-batas pengendalian.  

Pada dasarnya, peta-peta kontrol dipergunakan untuk : 

1. Menentukan apakah suatu proses berada dalam pengendalian atau variasi 

penyebab khusus menjadi tidak ada lagi dalam proses. 

2. Memantau proses terus menerus sepanjang waktu agar proses tetap stabil 

secara statistikal dan hanya mengandung variasi penyebab umum. 

3. Menentukan kemampuan proses (proses capability). Setelah proses berada 

dalam pengendalian, batas-batas variasi proses dapat ditentukan. 

4. Pada siklus DMAIC, peta kontrol digunakan pada tahap analyze sebab peta ini 

berguna untuk memperjelas data cacat produk yang telah diperoleh melalui 

kegiatan sampling. Sehingga akan semakin memperkuat analisis terhadap 

produk yang berada dalam batas kontrol maupun yang berada di luar batas 

kontrol. 

Menurut Park (2003), secara umum dikenal empat macam peta kontrol yaitu 

peta p, peta np, peta x-bar R dan peta x-bar S. masing-masing mempunyai 

kegunaan sebagai berikut. 

 a. Peta p digunakan untuk proporsi unit cacat 

 b. Peta np digunakan untuk proporsi unit cacat dengan jumlah sampel sama  

 c. Peta x–bar R digunakan untuk rata-rata sub group dan range subgroup. 
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d.  Peta x–bar S digunakan untuk rata-rata sub group dan standar deviasi sub 

group. 

Menurut Pyzdek (2002), setiap peta kontrol pada dasarnya memiliki 

kelengkapan sebagai berikut: 

1. Garis tengah (central line) yang biasa dinotasikan sebagai CL. 

2. Sepasang batas kontrol (control limits) yaitu: 

a. Batas kontrol yang ditempatkan di atas garis tengah yang dikenal 

sebagai batas kontrol atas (upper specification limits) dan dinotasikan 

sebagai USL. 

b. Batas kontrol yang ditempatkan di bawah garis tengah yang dikenal 

sebagai batas kontrol bawah (Lower specification limit) dan 

dinotasikan sebagai LSL. 

3. Tebaran nilai-nilai karakteristik kualitas yang menggambarkan keadaan 

proses. 

 

2.6.3. Diagram Sebab dan Akibat 

 Perbaikan proses melibatkan pengambilan tindakan pada penyebab 

keragaman (Pyzdek, 2002). Dr. Kaoru Ishikawa mengembangkan metode 

sederhana untuk menyajikan penyebab secara grafis masalah kualitas tertentu. 

Metodenya disebut dengan beberapa nama yaitu diagram Ishikawa, diagram 

tulang ikan, atau diagram sebab akibat (Brue, 2002). Diagram sebab akibat dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Sebab Akibat (Pande et al., 2002) 

 

Diagram sebab dan akibat adalah alat yang digunakan untuk mengatur dan 

menunjukkan secara grafik semua pengetahuan yang dimiliki sebuah kelompok 

sehubungan dengan masalah tertentu (Pyzdek, 2002).  

 Menurut Brue (2002), diagram sebab akibat dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi hubungan antara suatu masalah dan kemungkinan penyebabnya. 

Struktur diagram ini menyerupai kerangka ikan yang disederhanakan. Cabang 

utama (tulang punggung) merepresentasikan efek. Setiap tulang besar yang 

bercabang dari tulang punggung berhubungan dengan suatu penyebab pokok atau 

kelompok penyebab. Tulang kecil yang bercabang dari tulang besar berhubungan 

dengan  faktor-faktor kausal yang lebih mendetail.   
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada PT.Otsuka Indonesia-Lawang yang berlokasi 

di Jl.Sumberwaras no.25, Kecamatan Lawang, Kabupaten  Malang. Penelitian ini 

dilaksanakan  pada bulan September 2008 sampai bulan Oktober 2008. 

Pengolahan data dilakukan di Laboraturium Manajemen dan Sistem Industri, 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya, Malang. 

 

3.2.  Metode Penelitian 

3.2.1. Metode Dasar Penelitian 

  Metode dasar pada penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk 

memberikan pemecahan masalah berdasarkan data yang meliputi penyajian, 

penganalisaan dan penginterprestasian data.  

3.2.2. Batasan Masalah  

Untuk mendefinisikan permasalahan dalam penelitian ini agar 

permasalahan tidak meluas, maka perlu diberi batasan masalah sebagai berikut : 

a.  Produk yang diamati adalah nutrisi makanan proten. 

b. Pengendalian kualitas yang dilakukan hanya pada proses pengemasan yang 

memiliki kecenderungan cacat produksi terbanyak, yaitu pada proses inspeksi. 
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c. Cacat produk yang diukur dan diamati hanyalah cacat yang paling banyak 

ditemukan pada proses inspeksi, yaitu cacat pada volume produk akhir. 

d. Karena pihak perusahaan berkenan untuk hanya mengetahui pengendalian 

kualitas proses pengemasan serta analisisnya dan berencana melakukan 

perbaikan oleh pihak manajemen perusahaan sendiri, maka penelitian dibatasi 

pada tahap Define (D), Measure(M) dan Analyze (A) atau hanya sebatas 

pengukuran kualitas produk. Perusahaan menghendaki tahap Improve dan 

Control pihak perusahaan dapat melakukan sendiri berdasarkan masukan dari 

peneliti. 

 

3.2.3. Tahapan Penelitian 

  Secara umum, pelaksanaan penelitian ditunjukkan pada Gambar 3, 

sedangkan uraian tahapan pelaksanaan penelitian secara lebih terperinci dijelaskan 

pada sub bab berikut ini.  

 

3.2.3.1. Survey Pendahuluan  

 Survey pendahuluan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin 

yang berkenaan dengan objek penelitian yaitu PT.Otsuka Indonesia-Lawang, serta 

menggali informasi mengenai permasalahan yang dihadapi perusahaan. 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam survey ini antara lain : 

1. Mengamati situasi dan kondisi yang dialami perusahaan saat ini. 

2. Melakukan wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan permasalahan 

yang ada pada perusahaan. 
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Gambar 3.Tahapan Penelitian 

 

 

3.2.3.2. Identifikasi Masalah 

 Melalui tahap observasi di PT.Otsuka Indonesia-Lawang diketahui bahwa 

permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan adalah semakin menurunnya 

kualitas kinerja proses pengemasan produk nutrisi makanan proten yang 

diidentifikasi  dari  semakin  banyaknya  produk cacat yang dihasilkan. Produk ini  
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biasanya diperbaiki, dijual dengan harga murah, atau dibuang. Adanya produk 

.2.3.3. Studi Literatur  

kukan untuk mempelajari teori dan ilmu pengetahuan 

yang 

.2.3.4. Pengumpulan Data 

ta yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

ngadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait 

b. 

engumpulan data dengan cara membaca, mengolah data atau 

yang cacat akan menyebabkan pendapatan perusahaan berkurang.  

 

3

Studi literatur dila

berhubungan dengan permasalahan di PT.Otsuka Indonesia-Lawang, 

sehingga dapat dicari solusi permasalahannya. Literatur yang dipelajari antara 

lain: literatur mengenai nutrisi makanan proten, proses pengemasan produk nutrisi 

makanan proten, usaha peningkatan kualitas produk, metode pengendalian 

kualitas Six Sigma serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pengendalian kualitas 

produk pada dunia industri. 

 

3

  Teknik pengumpulan da

a. Wawancara 

  Yaitu me

di dalam perusahaan yang membantu memberikan penjelasan tentang masalah 

yang diteliti. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada kepala bagian 

proten dan para pekerja bagian produksi proten. 

Observasi  

   Teknik p

laporan yang berhubungan dengan penelitian serta melakukan pengamatan 

langsung terhadap jalannya aktivitas-aktivitas pada objek yang diteliti serta 
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mengambil sampel dari objek tersebut. Pada penelitian ini observasi dilakukan 

pada bagian pengemasan produk proten yang dilaksanakan pada bulan 

September 2008 sampai bulan Oktober 2008. 

Dokumentasi  c. 

si merupakan cara pengumpulan data yang ada dalam 

 

.2.3.5. Penerapan Metode Pengendalian Kualitas Six Sigma.  

elalui beberapa 

etode

a antara lain : 

. Tahap Define (Pendefinisian) 

kukan pengumpulan informasi atau catatan 

  Dokumenta

perusahaan yang berupa catatan-catatan atau arsip yang telah ada, seperti data 

produksi dan permintaan, dan lain-lain. Pada penelitian ini dokumentasi 

dilakukan untuk mendapatkan data produksi proten selama bulan September 

2008, data cacat produk pada proses inspeksi. 

3

 Usaha pengendalian kualitas produk dapat dilakukan m

m  Six Sigma. Dalam penelitian ini, metode Six Sigma diterapkan sebagai 

usaha pengendalian kualitas produk dengan pertimbangan bahwa metode ini 

cukup sederhana untuk dilakukan oleh perusahaan sebab pengukuran kualitas 

dapat diterapkan secara langsung pada proses yang paling sering menurunkan 

kualitas produknya sehingga waktu yang dibutuhkan singkat.  

Beberapa tahapan pada metode Pengendalian Kualitas Six Sigm

 

A

  Pada tahap Define ini dila

perusahaan tentang permasalahan yang paling sering dihadapi. Berdasarkan data 

yang diperoleh dari PT. Otsuka Indonesia-Lawang, permasalahan yang sering 
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dihadapi oleh perusahaan adalah banyak ditemukannya cacat produksi pada proses 

pengemasan produk proten. Untuk memperjelas pendefinisian masalah tersebut 

dapat dibuat diagram pareto. Pada tahap ini perlu dibuat suatu batasan masalah 

serta penentuan variabel yang diteliti.  

 

B. Tahap Measure (Pengukuran)  

uran) dilakukan pengukuran kinerja proses 

ack

 pada sampel yang diambil 

ng merupakan langkah awal dalam 

  Pada tahap Measure (penguk

P ing dan jumlah produk yang cacat antara lain : 

1. Pengukuran terhadap volume produk dilakukan

dengan menggunakan metode Penarikan Sampel Acak Sederhana (Simple 

Random Sampling) dengan kriteria pengambilan sampel sebanyak 20 kali 

pengambilan dan setiap pengambilan sejumlah 5 sampel setiap 20 menit oleh 

pekerja. Tenaga kerja bagian pengemasan bekerja 2 shift yaitu pada pagi hari 

(pukul 08.00-15.00) dan pada sore hari (pukul 15.00-22.00). Pengambilan 

sampel setiap 20 menit mulai awal pada shift pagi selama 5 hari kerja. Hasil 

pengambilan sampel kemudian dicatat. 

  Metode Simple Random Sampli

pengambilan sampel  dengan rumus (Hasan 2002) : 

n = 
)(1 2Ne

N
+

Perhitungan jumlah sampel per hari : 

 n   = 
20000.)1,0(1

20000
 2+

  ≈ 100 sampel / hari 
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2.  Penentuan terhadap cacat yang paling sering terjadi pada proses produksi, yaitu 

3. s yang menghasilkan produk dengan cacat 

n nilai DPMO pada proses yang menghasilkan produk dengan cacat 

 perhitungan kapabilitas proses dan penentuan nilai DPMO dapat 

dilih

C. Tahap Analyze (Analisis) 

n pada tahap analisis ini antara lain:  

1. Men

t menyebabkan terjadinya cacat.  

.2.3.6. Analisis Data 

i dilakukan beberapa analisis data yaitu : 

ui apakah dalam penelitian asumsi kenormalan telah 

terpenuhi maka digunakan uji Kolmogorov–Smirnov. Kaidah pengambilan 

cacat volume produk proten. 

Penentuan kapabilitas prose

terbanyak. 

4. Penentua

terbanyak. 

Cara

at pada analisis data. 

 

Kegiatan yang dilakuka

ganalisis hasil pengukuran pada tahap kapabilitas proses. 

2. Menganalisis nilai DPMO proses. 

3. Mendeteksi faktor-faktor yang dapa

4. Memberikan usulan solusi pemecahan masalah (cacat produk). 

 

3

  Pada penelitian in

1. Uji Normalitas Data 

Untuk mengetah
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keputusan dari pengujian ini adalah apabila tingkat signifikansi dari masing-

masing variabel lebih besar dari α (0,05) maka dapat dikatakan variabel-variabel 

tersebut berdistribusi normal, dan sebaliknya. Setelah dilakukan pengambilan 

sampel, uji kenormalan data dilakukan dengan menggunakan bantuan software 

statistika SPSS untuk memastikan bahwa data yang telah diambil tersebut benar-

benar memenuhi distribusi normal.  

2. Penentuan kapabilitas proses yang menghasilkan produk dengan cacat 

terbanyak. 

Penentuan kapabilitas proses yang menghasilkan produk  dengan cacat 

terbanyak bertujuan untuk mengetahui kelayakan proses produksi sehingga dapat 

diputus

Kapabilitas proses short term adalah hasil terbaik yang dapat dicapai 

ek. 

a.1. Cp

             Cp = 

kan kebutuhan perbaikan proses tersebut. Metode penentuan kapabilitas 

proses terdiri atas :  

a) Kapabilitas Proses Short Term 

proses tersebut dalam jangka pend

 (Indeks Kemampuan Proses). Target yang ingin dicapai yaitu Cp ≥ 2. 

Shortσ6
 

LSLUSL −

short term). Target yang ingin dicapai adalah Zst ≥ 6. 

             Zst = 3 x Cp 

 

 

          Zst (Z 
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 a.2. Cpk (Indeks Performasi Proses) 

  Cpk = Min 

⎪
⎪
⎬

⎪
⎨

ShortShort σσ 3
,

3
 

⎭

⎪⎪
⎫

⎪⎩

⎪⎪
⎧

−− LSLxxUSL

roses “Long Term” 

Kapabilitas proses long term adalah hasil terbaik yang dapat dicapai 

.  

b.1. Pp

     

b) Kapabilitas P

proses tersebut dalam jangka panjang

 (Indeks Kemampuan Proses) 

        Pp = 
long

LSLUSL−  
σ6

( )
2

1 1

1 ∑∑
= =

−=
k

i

n

i
ij longσ xx

Kn
 

          Zlt (Z long term). Untuk mencapai 6σ, yang ditargetkan adalah Zlt ≥ 4,5. 

              Zlt = 3 x Pp 

   Ppk = Min 

 b.2. Ppk (Indeks Performasi Proses) 

⎪

⎪⎧USL

⎩ ⎪⎭longlong
⎨

⎪
⎬
⎫−− LSLxx

σσ 3
,

3
 

c) Z shift 

 Z shift adalah perbedaan matematis antara kapabilitas proses short term 

g term. 

Z shift = Zst – Zlt 

dan lon
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3. Penent

terban

PMO pada proses bertujuan untuk mengetahui nilai 

gukuran tersebut dapat diketahui kebutuhan perbaikan proses perlu. 

Proses harus diperbaiki jika nilai DPMO yang didapat lebih dari 308.538 DPMO 

(rata-rata industri di Indonesia) (Gaspersz, 2002). Untuk menentukan nilai DPMO 

pada proses pengemasan nutrisi makanan proten, digunakan Tabel 2. 

Hasil 
an

uan nilai DPMO pada proses yang menghasilkan produk dengan cacat 

yak. 

Penentuan nilai D

DPMO (Defect Per Million Opportunities) atau cacat per satu juta produk proten. 

Dengan pen

Tabel 2. Contoh Tabel Untuk Menentukan Nilai DPMO 

Langkah Tindakan Persamaan Perhitung
1 Proses yang ingin diketahui  ---  
2 Tentukan nilai batas spesifikasi USL  

atas (upper specification limit) 
 

3
bawah (lower specification limit) 

  Tentukan nilai batas spesifikasi LSL 

4 Tentukan nilai spesifikasi target  T  
5 Berapa nilai rata-rata (mean) 

proses  
x   

6 ses  σ  Berapa nilai standar deviasi pro
7 Hitung kemungkinan cacat yang 

berada di atas nilai USL per satu 
juta kesempatan (DPMO)  

P (z>(USL- x )/σ) 
x 1.000.000) 

 

8 Hitung kemungkinan cacat yang 
berada di atas nilai LSL per satu 

P (z>

juta kesempatan (DPMO)  

(LSL- x )/σ) 
x 1.000.000) 

 

9 Hitung kemungkinan cacat per satu 
juta kesempatan (DPMO) yang 
dihasilkan oleh langkah 7 dan 8 

(langkah 7 + 
(langkah 8) 

)  

10 Konversi DPMO (langkah 9) ke 
dalam nilai sigma 

---  

11  Buat kesimpulan  --- 
Sumber : Ga

 
spersz (2002) 
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3.2.3.7. Tahap Pengambilan Kesimpulan dan Saran. 

 Penarik erdasarkan hasil pengolahan data yang telah 

dip ian. Saran-saran diberikan untuk perusahaan berupa 

endasi tindakan yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan 

a.  

 

 

 

an kesimpulan b

eroleh melalui penelit

rekom

kualitas produknya demi kemajuan perusahaan selanjutny
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

PT.Otsuka Indonesia yang berdiri pada 15 April 1975 adalah sebuah 

perusahaan obat-obatan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi 

produk yaitu cairan infus, asam amino, ampul, obat-obatan, alat kesehatan dan 

produk-produk konsumsi seperti proten, aminoleban oral, neo mune dan pan 

enteral 

Berbagai produk yang ada di PT.Otsuka Indonesia tersebut kini telah 

mulai merambah pasar farmasi di Indonesia. Pada awalnya produk PT.Otsuka 

Indonesia seluruhnya diimpor langsung dari Jepang, tetapi dengan adanya 

kebijaksanaan pemerintah yang menganjurkan untuk membuat obat-obatan dari 

dalam negeri, maka PT.Otsuka Indonesia memutuskan mulai memproduksi di 

Indonesia. Cairan infus produksi PT.Otsuka Indonesia menempati posisi teratas di 

kalangan Rumah Sakit di Indonesia. Sukses ini mendorong memasuki peluang 

lain yang masih terbuka di dunia farmasi Indonesia yakni produksi obat-obatan. 

Diversifikasi usaha yang dilakukan PT.Otsuka Indonesia adalah dengan 

mendirikan pabrik baru di lokasi yang sama untuk memproduksi peralatan 

kesehatan. Keberhasilan di dunia farmasi dan peralatan kesehatan itu akhirnya 

mendorong PT.Otsuka Indonesia untuk melangkah lebih jauh untuk memasuki 

bidang produk-produk konsumsi. Produk yang terbaru dan sedang dikembangkan 

adalah  produk nutrisi makanan proten yang berguna untuk meningkatkan dan 

memelihara kesehatan. 
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4.2.  Proses Pengemasan Nutrisi Makanan Proten 

Bahan baku dan bahan pembantu pengemasan ketika diterima di gudang 

induk PT.Otsuka Indonesia juga dilakukan pemeriksaan oleh bagian gudang dan 

disimpan di gudang induk tersebut. Kemudian bahan baku pengemasan dan gas 

N2 dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan oleh QC (Quality Control). 

Ruang penyimpanan bahan kemas diletakkan terpisah  dari ruang penyimpanan 

bahan baku dan bahan pembantu pembuatan proten karena untuk menghindari 

kontaminasi dari bahan kemas terhadap bahan baku dan bahan pembantu serta 

upaya proses pengemasan lebih efektif. Ruang penyimpanan bahan kemas seperti 

aluminium sachet tidak memerlukan suhu dan kelembaban terkontrol seperti 

diruang produksi, tetapi hanya membutuhkan suhu ruang.  

Produksi proten berdasarkan permintaan konsumen, rata-rata produk yang 

dihasilkan kurang lebih 20.000 sachet / hari (2 shift). Mesin yang digunakan 

adalah mesin mesin filling. Proses produksi akan berhenti apabila ruang produksi 

tidak memenuhi syarat yaitu temperature max 26oC. 

Untuk lebih jelasnya diagram alir proses pengemasan proten di PT Otsuka 

Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Peta Proses Operasi Pengemasan Proten 
 

Nama Objek  : Nutrisi Makanan Proten 
Nomor peta  : 1 
Dipetakan Oleh : Amalia 
Tanggal dipetakan : 15 Februari 2009 

O-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kegiatan Peng
         Operasi 

         Pemeriksaa

         Operasi dan

         Penyimpan

 
 
Gambar 5. Peta Prose

Filling302,4’’ 
Mesin 

illi
I-1 Inspeksi 

Manual

O-3 
I-2 

Pengemasan Inner Box 
Timbangan

378’’ 

O-2 30’
’

42’
’

Penimbangan Inner Box 
Manual

O-4 

Proten 

Pengemasan Outer Box 

 

15’
Ringkasan 
emasan 1 Outer box Jumlah Waktu (menit)` 

3 5,79 

n 1 6,3 

 Pemeriksaan 1 0,7 

an 1  

Total  12,79 

s Operasi Pengemasan Nutrisi Makanan Proten 
(PT.Otsuka Indonesia-Lawang) 

Manual 

Karantina 

’
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1) Filling (Pengisian) 

Setelah bulk dinyatakan lulus uji oleh IPC dan mikro, maka dilakukan filling 

yang menggunakan filling machine. Proses filling bertujuan untuk mengisikan 

bulk dan gas nitrogen pada aluminium sachet yang dilakukan dalam ruangan 

filling dengan suhu dan kelembaban terkontrol. 

Sebelum dilakukan filling terlebih dahulu dilakukan penyetingan mesin 

filling dengan menggunakan aluminium sachet yang kosong supaya diperoleh 

setting yang sesuai. Setelah diperoleh hasil aluminium sachet yang sesuai maka 

bulk dimasukkan pada mesin filling, lalu dilakukan uji coba pada 20 aluminium 

sachet dengan terus melakukan pemeriksaan pada sachet hingga diperoleh bentuk 

sachet yang sesuai. Untuk sachet yang cacat disisihkan, dimasukkan kedalam 

kantong plastik dan diserahkan kepada IPC untuk pemeriksaan pada serbuknya. 

Pada proses filling satu roll aluminium foil dipasang pada mesin filling 

melewati hot print untuk mencetak kode produksi, tanggal produksi, dan waktu 

kadaluarsa proten. Kemudian gas nitrogen diisikan dalam aluminium sachet untuk 

menggantikan gas O2 yang bertujuan supaya masa simpan proten lebih lama. 

Setiap proses filling dilakukan pencatatan kondisi mesin, pergantian roll film 

aluminium dan hot print. Selama proses filling juga dilakukan pengambilan 

sampel untuk pemeriksaan oleh IPC dan QC. 
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2) Inspeksi  

 Setelah proses filling dilakukan maka produk yang telah dikemas 

aluminium sachet akan melewati conveyor menuju ruang packing untuk dilakukan 

proses packing. Ketika proten sampai di ruangan packing maka proten tersebut 

dilakukan pemeriksaan pada aluminum sachet secara visual. Pada tahap inspeksi, 

produk hasil filling dilakukan pemeriksaan apakah produk tersebut sesuai dengan 

kriteria produk yang siap untuk dijual ke pasar atau merupakan produk cacat yang 

harus dilakukan proses pengemasan ulang. Pada proses inspeksi, pekerja harus 

menyesuaikan produk dengan ketetapan yang telah ditetapkan perusahaan untuk 

batas toleransi cacat produknya yang antara lain  inspeksi pada filling volume, 

center seal, seal terlipat, lot number, powder terjepit, kebocoran dan inspeksi 

cutting  

3) Pengemasan Inner Box 

 Apabila proten tresebut telah sesuai dengan batasan maka kemudian 

dilakukan penimbangan per sachet. Kemudian 21 sachet proten yang sesuai 

dengan batasan kualitas dimasukkan inner box yang sudah diisi layer dengan 

penataan tiga baris dan tujuh tumpukan kemudian ditutup dengan selotip.  

 
4) Penimbangan Inner Box 

Setelah inner box diisi sachet proten dan dilakukan penutupan maka 

dilakukan penimbangan per inner box. Standard berat per inner adalah 1404,44 - 

1439,42 gram. 
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5) Pengemasan Outer Box 

 Setelah inner box ditimbang dan produk telah memenuhi standar yang 

ditentukan perusahaan maka produk inner dimasukkan pada outer box yang 

kemudian ditutup dengan gumtape coklat. Standar yang ditetapkan untuk outer 

box adalah outer box berisi 6 inner box = 126 sachet. 

 
6) Karantina 

 Outer box yang ditumpuk diruangan packing kemudian diletakkan pada 

pallet sebanyak enam tumpukan. Outer box yang sudah ditumpuk di pallet 

keesokan harinya dibawa ke gudang dengan forklift untuk dikarantina. 

 

4.3. Pengendalian Kualitas dengan Metode Six Sigma 

Pada sub bab berikut akan dibahas penerapan metode Six Sigma untuk 

menentukan ukuran  kualitas produk di PT.Otsuka Indonesia-Lawang. 

Pengendalian kualitas produk ini hanya akan dilakukan 3 tahap saja dari 

keseluruhan tahapan perbaikan kualitas Six Sigma yaitu tahap Define 

(pendefinisian), Measure (pengukuran) dan Analyze (penganalisisan). 

 

4.3.1. Tahap Define (Pendefinisian) 

Pada seluruh proses produksi yang banyak ditemukan produk cacat hanya 

pada proses pengemasan yaitu pada proses inspeksi. Pemeriksaan pertama yang 

dilakukan pada proses inspeksi adalah pengukuran center seal, kemudian inspeksi 

dilanjutkan dengan inspeksi seal terlipat, lot number, powder terjepit, bocor dan 

cutting. Apabila dari ke enam inspeksi tersebut salah satu jenis inspeksi 
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ditemukan cacat maka alumunium pembungkus produk akan dibuang namun 

powder akan dilakukan proses pengemasan kembali apabila telah dinyatakan 

masih bisa dikonsumsi oleh pihak QC (Quality Control), sedangkan produk yang 

telah memenuhi standar yang ditetapkan maka produk tersebut akan ditimbang 

untuk diketahui filling volumenya.  

Standar yang telah ditetapkan PT.Otsuka Indonesia Lawang dalam 

menetapkan standar volume produk proten adalah 52 gram powder dan berat 

kemasan 4,25 – 6,25 gram sehingga standar volume produk proten adalah 56,25 – 

58,25 gram. Jika produk tidak memenuhi standar saat pengecekan oleh QC 

(Quality Control) maka produk tersebut akan disisihkan untuk diproses 

pengemasan kembali.  

Dari penelitian diperoleh informasi mengenai jenis cacat yang dihasilkan 

oleh proses pengemasan serta persentase terjadinya cacat-cacat tersebut, seperti 

yang ditunjukkan pada Tabel 3 dan Diagram Pareto pada Gambar 5. 

Jenis-jenis cacat pada proses pengemasan : 

1.  Cacat pada Filling Volume : berat keseluruhan dari isi produk dan kemasan 

tidak sesuai standar perusahaan atau lebih dari batas toleransi antara 56,25-

58,25 gram. 

2.  Cacat pada  Center Seal : hasil seal horizontal tidak seimbang, alumunium 

luar lebih dari 1mm atau alumunium dalam lebih dari 4mm. 

3.   Seal Terlipat : hasil seal tidak rata, lengket pada permukaan yang lain. 

4.  Cacat pada Lot Number : hasil print tidak jelas. 
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5.  Powder terjepit : powder nutrisi makanan proten terjepit pada hasil seal 

sehingga dapat menimbulkan kebocoran. 

6.  Bocor : permukaan film lubang, hasil seal terbuka. 

7.  Cutting : hasil potongan tidak lengket (terbuka). 

 

Tabel 3. Jenis-Jenis Cacat dan Persentase Terjadinya Cacat pada Proses 
Pengemasan Proten pada Bulan September 2008. 

 
Jenis Cacat Frekuensi  Persentase Terjadinya Cacat 

Filling Volume 1230 57.58 % 
Center Seal 618 28.93 % 
Bocor 24 1.12 % 
Powder Terjepit 62 2.90 % 
Seal Terlipat 120 5.62 % 
Lot Number 82 3.84 % 
Cutting 0 0 % 
Jumlah 2136 100 % 
   Sumber : PT.Otsuka Indonesia-Lawang (2008) 

 

CuttingBocorPowder
Terjepit

Lot NumberSeal TerlipatCenter SealFilling
Volume

Jenis Cacat

2500.00

2000.00

1500.00

1000.00

500.00

0.00

Jum
lah

 Ca
cat

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Percent

0 0024.0062.0082.00120.00

618.00

1230.00

 

Gambar 5. Diagram Pareto Untuk Mengetahui Persentase Cacat Pada Seluruh 
 Proses Pengemasan. 
  

 46



                                                                                                                                  

Dari Tabel 3 dan Gambar 6 dapat diketahui bahwa jenis cacat yang paling 

sering terjadi pada proses packing (pengepakan) adalah  filling volume yaitu 

sebesar 57,58% dari jumlah cacat yang dihasilkan oleh seluruh proses 

pengemasan. Jenis cacat yang paling sedikit menghasilkan cacat produk adalah 

proses cutting yaitu sebesar 0%. Cacat filling volume adalah cacat yang 

diakibatkan volume proten yang melebihi batas spesifikasi yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan yaitu 56,25 – 58,25 gram. Pada dasarnya  filling volume sangat 

dipengaruhi pada beberapa faktor, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh mesin 

dan operator. Operator yang terkadang lalai dalam mengawasi kinerja mesin akan 

berakibat banyaknya produk cacat yang tidak segera diketahui dan dilakukan 

setting mesin lagi. Selain itu juga apabila pekerja pada bagian inspeksi yang 

terkadang lalai dalam memeriksa produk dan tidak segera memberitahu operator 

untuk melakukan setting lagi apabila terjadi cacat. Bergesernya mesin yang sering 

diakibatkan karena mesin dalam keadaan kurang bersih sehingga dapat 

mengakibatkan volume yang diisikan dalam alumunium pembungkus berlebih 

ataupun kurang dan tidak rata antara satu dengan yang lain. 

 

4.3.2 Tahap Measure (Pengukuran) 

Berdasarkan tahap define, cacat produk yang paling sering ditemui pada 

bagian inspeksi yaitu cacat filling volume, sehingga proses ini yang akan diukur 

kinerjanya dengan menggunakan pendekatan metode six sigma. 
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Pengukuran yang dilakukan pada tahap Measure dibagi atas 3 tahapan, 

yaitu : 

1. Pengukuran terhadap cacat yang paling sering terjadi pada proses 

pengemasan yaitu cacat pada volume produk. 

2. Pengukuran kapabilitas proses yang menghasilkan produk dengan cacat 

terbanyak. 

3. Pengukuran nilai DPMO pada proses yang menghasilkan produk dengan 

cacat terbanyak 

 

4.3.2.1 Pengukuran terhadap cacat yang paling sering terjadi pada proses 

pengemasan (cacat pada volume produk) 

 

Pengukuran volume produk dilakukan terhadap sampel yang diambil 

berdasarkan metode simple random sampling (Lampiran 2). Hasil pengukuran uji 

normalitas menyatakan bahwa data terdistribusi normal (Lampiran 3). 

 

4.3.2.2 Kapabilitas Proses  

Pengukuran kapabilitas proses adalah untuk mengetahui kelayakan suatu 

proses dalam menghasilkan produk. Proses filling yang menghasilkan cacat 

terbanyak pada kriteria cacat filling volumenya perlu diukur kapabilitas proses 

untuk mengetahui kelayakan proses filling dalam menghasilkan produk.  

Data hasil pengukuran kapabilitas proses filling dapat dilihat pada Tabel 4 

dan Gambar 7. 
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Tabel 4. Data Hasil Pengukuran Kapabilitas Proses Filling     

Kapabilitas Proses Nilai 
Short Term 
Cp 
Cpk 
Zst 

 
0,76 
0,58 
2,28 
 

Long Term 
Pp 
Ppk 
Zst 

 
0,68 
0,52 
2,031 
 

Zshift 0,249 
   

Analisis terhadap hasil perhitungan kapabilitas proses filling ini akan 

dianalisa lebih lanjut pada tahap Analyze. 

 

4.3.2.3 Nilai DPMO (Defect Per Million Opportunity) 
 

Tahapan selanjutnya dalam tahap Measure adalah pengukuran nilai DPMO 

(Defect Per Million Opportunity) yaitu cacat per sejuta kesempatan. DPMO 

adalah perkiraan jumlah cacat yang akan dihasilkan oleh suatu proses setelah 

memproduksi satu juta produk. Hasil perhitungan untuk menentukan nilai  DPMO 

pada proses filling  produk nutrisi makanan proten tertera pada tabel 5 dan 

Gambar 7, untuk konversi nilai DPMO ke Nilai Sigma dapat dilihat pada 

Lampiran 6. 
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Tabel 5. Pengukuran Nilai DPMO Proses Filling 

Langkah Tindakan Persamaan Hasil 
Perhitungan 

1 Proses yang ingin diketahui  Proses filling  
2 Tentukan nilai batas spesifikasi atas 

(Upper Specification Limit) 
USL  58,25 

3 Tentukan nilai batas spesifikasi 
bawah (Lower Specification Limit) 

LSL 56,25 

4 Tentukan nilai spesifikasi target  T 57 
5 Berapa nilai rata-rata (mean) proses x  57,007 
6 Berapa nilai standar deviasi proses  σ 0,488615 
7 Hitung kemungkinan cacat yang 

berada di atas nilai USL per satu 
juta kesempatan (DPMO)  

P (z>(USL- x )/σ) 
x 1.000.000) 

5470,78 

8 Hitung kemungkinan cacat yang 
berada di atas nilai LSL per satu 
juta kesempatan (DPMO)  

P (z>(LSL- x )/σ) 
x 1.000.000) 

60733,82 

9 Hitung kemungkinan cacat per satu 
juta kesempatan (DPMO) yang 
dihasilkan oleh langkah 7 dan 8 

(langkah 7) + 
(langkah 8) 

66204,60 

10 Konversi DPMO (langkah 9) ke 
dalam nilai sigma 

 3,0 

11 Buat kesimpulan  Nilai sigma pada proses filling 
adalah 3,0. 

 

         Analisis terhadap hasil pengukuran DPMO proses filling ini akan dibahas 

selanjutnya pada tahap Analyze.  

 

4.3.3 Tahap Analyze (Penganalisisan) 

Tahap Analyze merupakan tahap penganalisisan hasil data yang telah 

diperoleh pada tahap Measure. Pada tahap ini, analisis dilakukan terhadap hasil 

pengukuran cacat filling volume produk pada proses inspeksi (cacat yang paling 

banyak ditemui). 
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Pada tahap analyze terdapat beberapa langkah, yaitu : 

4.3.3.1 Analisis Hasil Pengukuran Kapabilitas Proses 

Pengukuran kapabilitas proses pada awaInya dilakukan berdasarkan hasil 

pengumpulan data, kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai 

kapabilitas proses tersebut. Hasil analisis terhadap pengukuran kapabilitas proses 

inspeksi adalah sebagai berikut : 

 

1. Kapabilitas Proses Short Term 

Dari nilai Cp dan Zst dapat dicari nilai DPMO untuk kapabilitas short 

term yang menunjukkan probabilitas terjadinya cacat per satu juta kesempatan 

(jumlah produk cacat per satu juta produk) pada proses inspeksi yang 

menghasilkan filling volume. Hasil pengukuran terhadap kapabilitas short term 

yang dapat dilihat pada Gambar 7 dan Lampiran 3 menunjukkan nilai Cp sebesar 

0,76, Cpk sebesar 0,58 dan nilai Zst sebesar 2,28. Hasil ini lebih kecil dari pada 

target six sigma yaitu Cp ≥ 2 dan Zst ≥ 6.  

Hasil pengukuran kapabilitas proses pada jangka pendek (berhubungan 

dengan pemakaian teknologi (manusia, peralatan, dsb) untuk menghasilkan 

produk berkualitas) menunjukkan bahwa hasil kerja para pekerja serta 

penggunaan peralatan dalam proses ini masih kurang bagus dan masih sangat jauh 

bila dibandingkan dengan standar industri dunia sehingga masih memerlukan 

adanya peningkatan (Suef, 2002). 
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Nilai Cp dan Zst yang menunjukkan hasil yang lebih kecil daripada target 

six sigma ini menunjukkan bahwa proses filling belum menunjukkan hasil yang 

terbaik yang harusnya dicapai selama satu kali produksi (24 jam kerja) (Gaspers, 

2002). 

    

2. Kapabilitas Proses Long Term 

Berdasarkan pada hasil pengukuran terhadap kapabilitas proses long term 

yang tertera pada Gambar 7 dan lampiran 3 diketahui bahwa nilai Pp adalah 

sebesar 0,68, Ppk sebesar 0,52 dan Zlt sebesar 2,031. Hasil ini lebih kecil dari 

pada target six sigma yaitu Ppk ≥ 1,5 dan Zlt ≥ 4,5. Nilai Ppk dan Zlt yang 

dihasilkan ini menunjukkan bahwa kapabilitas proses filling pada jangka panjang 

(kemampuan teknologi untuk mempertahankan kualitas produk agar tetap baik) 

juga masih kurang bagus dan masih sangat jauh bila dibandingkan dengan standar 

industri dunia sehingga masih memerlukan adanya peningkatan (Gaspers, 2002). 

Nilai Ppk menunjukkan kemampuan sesungguhnya dari proses dengan 

nilai-nilai parameter yang ada (Ariani, 2004). Jika nilai Pp yang dihasilkan oleh 

suatu proses rendah, maka proses dianggap tidak mampu memenuhi batas 

toleransi bawah (LSL) dan batas toleransi atas (USL) yang ditetapkan dan tidak 

kompetitif untuk bersaing di pasar global (Gaspers, 2002).  

 Teknologi yang digunakan dalam proses filling ini yaitu menggunakan 

mesin Fuji-77, dengan memasukkan film roll pembungkus produk kemudian 

menutupnya dalam tube cylinder menggunakan center seal dan kemudian 

menutupnya lagi dengan end sealer. Produk yang telah tertutup kemudian 
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dipotong-potong dan dipindahkan untuk proses selanjutnya. Operator juga sangat 

berperan penting dalam setting dan menjalankan mesin dengan baik, karena 

setting mesin yang tidak sesuai akan mengakibatkan cacat produk. 

 Kapabilitas Proses dan Peta kendali X bar pada proses filling ini dapat 

dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7. 
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Gambar 6. Kapabilitas Proses Filling 

 

 

 



                                                                                                                                  

 Dari Gambar 6 terlihat bahwa proses terpusat pada target namun masih 

banyak yang berada di luar batas spesifikasi bawah yang ditentukan perusahaan. 

Hal ini ditunjukkan kurva banyak yang berada di sebelah kiri target. Nilai Cp 

menghubungkan proses penyebaran (6-sigma variasi) dengan spesifikasi 

penyebaran. Dengan kata lain, Cp menghubungkan bagaimana proses itu berjalan 

dengan bagaimana proses itu seharusnya berjalan. Cp tidak mempertimbangkan 

lokasi dimana proses dimaksudkan, namun menunjukkan kemungkian kapabilitas 

yang diraih apabila proses dipusatkan. 

 Within capability menunjukkan kapabilitas dalam sub group dan overall 

capability menunjukkan kapabilitas proses keseluruhan. Kedua nilai ini 

menunjukkan angka < 1, menunjukkan bahwa kemampuan proses berada pada 

tahapan bahwa proses tidak memuaskan (Tham,  1997). 

 Overall capability diasosiasikan dengan standar deviasi sampel 

keseluruhan. Pp berhubungan dengan proses penyebaran (6-sigma variasi) pada 

spesifikasi penyebaran. Cpm tersedia hanya apabila target telah dispesifikasi. Cara 

menguji proses penyebaran dan penggeseran pertengahan proses dari target dan 

membandingkan keduanya dengan spesifikasi penyebaran. Pada Gambar 6, 

menunjukkan nilai Pp (0,68), Ppk (0,52), Cpm (0,51), nilai tersebut dekat satu 

sama lain mengindikasikan bahwa proses dipusatkan pada target.  

 Within Performance menunjukkan kemampuan proses dalam sub group 

dan overall performance menunjukkan kemampuan proses keseluruhan kedua 

nilai ini menunjukkan angka PPM Total sebesar 66204,60. Hal ini menunjukkan 
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bahwa jika dilakukan pengemasan 1000000 produk proten, maka terdapat cacat 

produk sebesar 66205.  

 Dari data Gambar 7 menunjukkan nilai Cp 0,76 dan Pp 0,68. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses pengemasan jauh dari harapan atau belum dapat 

standar six sigma yaitu nilai (Cp ≥ 2 dan Pp ≥ 1,5). (Santoso, 2007). 
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1. Peta Kontrol Hari ke1. 
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      Gambar 7. Grafik Peta Kontrol Hari 1 

1. Peta Kontrol Hari ke 2 
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     Gambar 8. Grafik Peta Kontrol Hari 2 
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3. Peta Kontrol Hari ke 3 
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       Gambar 9. Grafik Peta Kontrol Hari 3 

4. Peta Kontrol Hari ke 4 
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      Gambar 10. Grafik Peta Kontrol Hari 4 
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5. Peta Kontrol Hari ke 5 
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       Gambar 11. Grafik Peta Kontrol Hari 5  

 

Pada gambar peta kontrol dari hari 1 sampai dengan hari ke 5 pengamatan 

dapat diketahui bahwa peta kendali X bar menunjukkan pada hari pertama 

terdapat satu titik yang keluar dari batas atas spesifikasi perusahaan. Dari 

pengamatan hari 1 sampai hari 5, terdapat titik yang keluar dari UCL pada sampel 

akhir yang menunjukkan saat diakhir proses pengemasan proten pada shift 

pertama yaitu sore hari. Hal ini disebabkan karena para pekerja sudah mulai lelah 

serta jenuh dengan pekerjaannya.  
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              Gambar 12. Peta Kontol 5 Hari Pengamatan 

Gambar 12 menunjukkan proses dalam keadaan tak terkendali, yang 

diperlihatkan pada adanya sampel yang keluar dari UCL (Upper Control Limits) 

dan LCL (Lower Control Limits) yang menandakan adanya produk cacat pada 

setiap harinya. Pada Gambar 12 juga menunjukkan bahwa terdapat satu titik yang 

melebihi batas spesifikasi perusahaan yaitu 56,25-58,25.  

 

3. Z shift 

Nilai Z shift akan menunjukkan kemampuan untuk mengendalikan 

keberhasilan pengukuran (keefektifan) kapabilitas proses (Gaspersz, 2002). Dari 

perhitungan yang telah dilakukan, nilai Z shift yang diperoleh adalah sebesar 

0,249. Secara rata-rata Z shift adalah 1,5 sedangkan pada proses pengemasan 

nutrisi makanan proten ini  berada dibawah nilai 1,5 yang berarti bahwa proses 

mempunyai kontrol yang lebih baik dari rata-rata.  Hal ini disebabkan Z shift 

menunjukkan sedikitnya selisih antara hasil perhitungan kapabilitas short term 

(teknologi) dan hasil perhitungan kapabilitas long term (penggunaan teknologi 

dan kontrol). 
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Teknologi yang buruk merupakan interpretasi dari nilai Zst yang belum 

memenuhi standar six sigma, ini berarti teknologi yang digunakan oleh 

perusahaan seperti peralatan atau mesin-mesin produksi, sumber daya manusia, 

informasi belum bekerja dengan baik (Gumbira, 2001).  

 

4. Nilai DPMO 

Hasil pengukuran nilai DPMO proses filling diketahui sebesar 66205. Nilai 

ini diperoleh dari total nilai kemungkinan cacat dibawah Batas Spesifikasi Atas 

(USL) perusahaan sebesar 5470,78 dan nilai kemungkinan cacat di bawah Batas 

Spesifikasi Bawah (LSL) perusahaan sebesar 60733,82. Nilai ini menunjukkan 

bahwa jumlah produk yang dilakukan pengukuran DPMO yang melebihi batas 

spesifikasi bawah adalah 5471 produk dan produk yang melebihi batas spesifikasi 

atas perusahaan sebesar 60734.  Nilai DPMO dapat dilihat pada Gambar 7 yang 

ditunjukkan pada PPM Total Exp.Overall Performance. 

Produk proten akan dilakukan pengemasan kembali setelah powder 

dinyatakan layak oleh pihak QC (Quality Control). Nilai cacat produk 66205 yang 

didapatkan sigma sebesar 3,00 ini menunjukkan proses pengemasan pada 

produksi proten di PT.Otsuka Indonesia-Lawang ini memasuki rata-rata industri 

Indonesia (Gaspers, 2002). 

Tingkat mutu kelas dunia menginginkan pencapaian level kualitas 6 sigma 

dengan DPMO hanya sebesar 3,4 unit (Cp ≥ 2 dan Pp ≥ 1,5). Hasil perhitungan 

yang telah dilakukan menunjukkan bahwa proses masih di bawah standar, 

dikarenakan waktu implementasi yang singkat. Untuk mencapai target six sigma 
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dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan usaha perbaikan proses secara terus 

menerus  (Raharjo, 2003).       

 

4.3.3.2. Faktor - Faktor Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Cacat pada 

Filling Volume  

 
Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa beberapa faktor diduga 

telah menyebabkan filling volume tidak sesuai standar. Analisis penyebab cacat 

volume dapat dilihat pada Gambar 13. 
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Gambar 13. Diagram Sebab Akibat Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya 

      Cacat Pada Proses Filling. 
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 Filling Volume merupakan pengukuran yang dilakukan pada proses 

pengemasan PT.Otsuka Indonesia-Lawang yang telah ditentukan standarnya. 

Pengukuran dilakukan dengan penimbangan menggunakan timbangan. Filling 

Volume setelah mengalami penimbangan menunjukkan hasil yaitu belum sesuai 

dengan standar, ini dikarenakan beberapa hal, yaitu : 

 

1. Manusia  

Faktor manusia menjadi penting karena manusia mempunyai sifat-sifat 

manusiawi yang seringkali berpengaruh ketika mereka bekerja, sifat tersebut 

diantaranya adalah kelalaian, kejenuhan serta ketidakdisiplinan. Kelalaian 

seringkali terjadi pada operator pada bagian filling yaitu kelalaian dalam 

melakukan setting mesin awal, terkadang operator berbincang-bincang dengan 

operator lain yang dapat mengakibatkan pemeriksaan produk kurang maksimal, 

sehingga terkadang produk cacat terlambat terdeteksi oleh operator mesin filling 

tersebut.  

Faktor kejenuhan bisa terjadi jika pekerjaan yang dilakukan monoton serta 

tidak ada tantangan yang berarti sehingga akan menyebabkan kualitas hasil kerja 

menurun (Wignjosoebroto, 1992) sedangkan ketidakdisiplinan dapat disebabkan 

oleh kurangnya pengawasan kerja terhadap para pekerja.  

Para pekerja bagian filling yang diharuskan membersihkan mesin saat shift 

terakhir yang kurang teliti mengakibatkan mesin masih kurangbersih. Selain itu, 

faktor penyebab cacat yang disebabkan oleh manusia yaitu pada bagian 

maintenance yang melakukan inspeksi mesin filling setiap minggu sekali pada 

akhir minggu yaitu kurang teliti dalam memeriksa keadaan dan kebersihan 
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bagian-bagian mesin. Masih ditemui mesin yang kurang bersih sehingga 

mengakibatkan produk cacat. 

 

2. Material 

 Permasalahan penyebab menurunnya kualitas produk dari segi material 

yaitu proten yang berbentuk serbuk, terkadang dalam pengisian sachet terlalu 

berlebih akibat partikelnya yang kecil. Hal ini bisa menyebabkan volume proten 

menjadi bertambah. 

 

3. Mesin 

 Permasalahan yang menyebabkan cacat produk yang diakibatkan oleh 

mesin yaitu : 

a. Kurangnya perawatan mesin seperti yang terjadi pada penggerak pada mesin 

filling yang terbuat dari baja yang apabila telah terlalu lama digunakan akan 

aus dan harus diganti namun maintenance tidak mengganti. Ketidaktelitian 

maintenance dalam pemeriksaan bagian ini pernah terjadi yang 

mengakibatkan produk sering rusak.  

b.   Kebersihan mesin yang kurang terjaga akan menyebabkan produk cacat. Hal 

ini sering terjadi pada  bagian cutting, hot print dan sealer mesin filling. 

Sebagai tempat pemisah antara produk satu dan produk lain, mesin cutting 

yang didalamya terdapat pemanas harus sering dibersihkan agar plastik yang 

menempel pada mesin tidak mengakibatkan produk tidak bisa terpisah seperti 

yang pernah terjadi pada proses filling ini. Pada alat hot print harus rajin 
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dibersihkan agar tidak ditemui hasil print yang jelek. Sealer mesin juga harus 

rutin diperiksa untuk dibersihkan agar hasil seal baik dan tidak menghasilkan 

banyak produk cacat. Kebersihan mesin yang kurang, mengakibatkan 

banyaknya sisa proten yang menempel pada mesin. Hal ini sangat 

berpengaruh pada volume produk akhir yang tidak sesuai standar. 

 

4. Metode 

Kesalahan metode yang menjadi penyebab cacat volume adalah metode 

setting mesin filling. Kesalahan dalam melakukan setting akan mengakibatkan 

volume menjadi tidak sesuai standar, bisa lebih ataupun kurang dari standar 

perusahaan. Kesalahan metode ini akan menambah banyaknya sachet yang 

terbuang dan proses filling perlu dilakukan ulang. Selain berdampak pada cacat 

produk, kesalahan metode setting mesin ini dapat menghambat proses sehingga 

waktu proses semakin lama. 

 

5. Lingkungan 

Mesin filling yang bekerja dalam waktu yang lama menjadikan suhu udara 

sekitar mesin menjadi panas, sehingga menyebabkan operator sering keluar masuk 

ruangan untuk mencari udara segar serta lebih sering berbincang sejenak dengan 

sesama pekerja. Hal ini menyebabkan konsentrasi pekerja berkurang dan kinerja 

kurang maksimal sehingga dapat mengakibatkan banyak cacat produk. 
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4.3.3.3 Usulan Perbaikan untuk Mengurangi Cacat Produk. 

    Dari analisis penyebab cacat volume, usulan yang dapat diberikan 

kepada pihak perusahaan untuk memperkecil jumlah cacat volume yaitu dengan 

mengoptimalkan tenaga pengawas yang bertugas mengawasi pihak maintenance 

saat melakukan inspeksi agar mesin diperiksa dengan baik. Dengan jalan 

memberikan pengarahan dan penjadwalan pengawasan, agar sistem pengawasan 

bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur yang diharapkan mampu 

menjaga kestabilan pekerjaan yang dilakukan tenaga pengemasan sehingga 

mengurangi cacat produk yang dihasilkan. Selain itu untuk menindaklanjuti 

tingkat kelalaian, ketidaktelitian dan ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh para 

pekerja, maka perlu ditingkatkan pengawasan para pekerja pada proses 

pengemasan proten dengan jalan lebih sering mengawasi saat proses berlangsung 

dan memberi pengarahan. Pengawas juga bertugas mengawasi operator yang 

bekerja pada shift akhir yang bertugas membersihkan mesin setiap harinya dan 

memberi pengarahan pada operator untuk selalu membersihkan mesin dengan 

lebih teliti untuk mengurangi produk cacat yang dihasilkan. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.     Kesimpulan 

1. Nilai sigma dari proses pengemasan yaitu sebesar 3,00 dengan DPMO 

(Defect Per Million Opportunity) sebesar 66205 produk.  

2. Faktor penyebab terjadinya cacat produk di proses filling yaitu faktor  

manusia (kelalaian, kejenuhan serta ketidakdisiplinan), faktor material 

(pengisian proten berlebih), faktor mesin (kurangnya perawatan dan  

kebersihan mesin filling serta timbangan tidak standar), faktor metode 

(setting mesin tidak sesuai) dan faktor lingkungan (panas). 

 

5.2.    Saran 

Saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya membahas 3 tahapan dari 5 tahapan six sigma atas 

permintaan perusahaan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan 

dalam membahas tahap Improve (perbaikan) dan Control (pengendalian). 

2. Pada bagian pengemasan nutrisi makanan proten perlu adanya prosedur 

yang terstruktur untuk pekerjaan tenaga pengawas yang bertugas 

mengawasi saat proses berlangsung dan memberi pengarahan pada pekerja 

agar bekerja dengan baik serta mengawasi material yang datang yang 

digunakan untuk proses pengemasan. 
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Lampiran 1. Hasil Pengambilan Sampel Produk Proten 
Volume Produk (gram) 

Hari 
Jam Sampel 

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 
I 56.494 57.337 56.453 56.660 56.974 
II 56.724 57.117 57.054 57.317 57.254 
III 56.830 56.378 56.918 56.953 57.014 
IV 56.615 57.270 57.482 56.608 56.696 

08.20 

V 57.011 56.987 56.713 57.099 57.199 
I 57.339 56.571 56.909 57.035 57.150 
II 57.056 57.031 56.983 57.220 56.736 
III 56.856 56.805 56.871 57.093 56.814 
IV 56.990 57.231 57.264 57.123 57.158 

08.40 

V 56.897 56.991 56.908 56.752 56.895 
I 56.854 56.991 56.779 56.474 56.922 
II 56.947 57.080 57.232 57.034 57.174 
III 57.096 56.743 56.921 56.773 56.951 
IV 57.196 57.278 57.091 57.081 57.015 

09.00 

V 56.867 56.921 57.308 57.110 57.889 
I 56.977 57.192 56.946 56.956 57.439 
II 56.874 57.350 57.559 56.936 56.629 
III 56.757 57.138 57.016 57.134 56.486 
IV 57.118 57.053 56.777 56.748 56.793 

09.20 

V 57.032 56.727 56.525 56.760 57.063 
I 56.865 56.929 56.980 56.638 56.930 
II 57.109 56.836 57.021 56.898 56.802 
III 57.092 56.864 56.515 57.002 56.804 
IV 56.753 56.875 57.208 57.154 57.190 

09.40 

V 56.964 57.269 56.787 56.769 57.055 
I 57.548 57.298 56.621 57.085 56.776 
II 56.916 56.824 57.331 56.857 56.772 
III 57.215 57.238 57.445 57.382 57.114 
IV 56.935 57.115 56.713 56.997 56.670 

10.00 

V 56.898 56.918 56.879 56.644 57.107 
I 56.864 56.741 56.988 56.849 56.871 
II 57.360 57.473 57.143 56.596 56.933 
III 56.803 57.157 56.806 57.143 57.212 
IV 57.232 57.418 57.035 56.969 56.791 

10.20 

V 57.369 56.791 57.196 57.327 56.775 
I 56.803 57.564 57.234 56.704 56.658 
II 56.896 57.332 57.223 57.347 57.342 
III 57.543 56.641 56.992 57.126 56.959 
IV 56.520 57.045 57.228 57.086 56.655 
V 56.780 57.357 56.902 57.102 56.773 

10.40 
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I 

 
57.506 

 
56.883 56.767 56.810 56.651 

II 56.697 56.896 57.036 56.895 57.208 
III 56.914 56.568 56.814 57.175 56.849 
IV 57.119 56.956 57.426 56.661 57.197 

 
11.00 

V 57.267 56.812 56.618 56.660 57.161 
I 57.091 57.196 57.181 56.992 56.490 
II 57.072 57.276 56.554 56.547 56.962 
III 56.480 57.225 56.587 56.818 56.874 
IV 57.021 57.053 57.199 56.450 57.182 

11.20 

V 56.878 56.845 56.711 56.867 57.340 
I 56.905 57.226 57.482 57.353 56.687 
II 56.860 57.309 56.869 57.026 57.151 
III 57.081 56.603 57.113 57.033 56.888 
IV 56.779 57.384 57.028 56.675 56.837 

11.40 

V 57.106 57.158 56.769 57.091 56.749 
I 56.630 56.812 56.553 57.293 56.960 
II 56.818 56.918 57.351 56.925 56.846 
III 56.921 56.909 56.964 56.834 57.097 
IV 57.079 56.855 56.941 56.701 57.023 

12.00 

V 56.943 56.962 57.270 56.863 57.168 
I 57.354 56.761 56.934 56.523 57.087 
II 57.259 56.980 57.235 56.942 56.591 
III 56.853 57.270 57.038 57.161 56.772 
IV 57.396 57.118 56.876 56.942 57.209 

12.20 

V 56.936 56.973 57.536 56.852 56.927 
I 57.263 57.049 56.856 57.109 57.318 
II 56.468 56.985 56.771 56.954 57.124 
III 56.671 57.083 57.069 56.796 56.986 
IV 56.786 56.802 57.405 57.032 57.123 

12.40 

V 56.724 57.192 57.113 57.296 57.305 
I 56.703 56.754 56.799 56.728 57.010 
II 57.055 56.662 56.430 57.129 57.286 
III 57.087 57.023 57.045 57.219 56.688 
IV 57.215 57.057 56.448 56.854 56.973 

13.00 

V 56.922 56.649 57.144 56.797 56.600 
I 56.602 57.089 56.896 57.218 56.879 
II 57.104 56.879 56.877 56.859 57.340 
III 56.917 57.007 55.166 57.071 55.454 
IV 57.249 56.965 57.086 56.858 57.178 

13.20 

V 56.851 57.060 56.976 57.234 57.060 
I 57.201 57.338 57.258 57.012 56.891 
II 57.204 57.166 56.895 56.960 56.964 

13.40 

III 57.057 56.603 57.145 57.107 56.749 
IV 56.657 56.902 57.125 57.083 56.951 

Lanjutan Lampiran 1 
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Lanjutan Lampiran 1 
V 57.110 57.147 56.900 56.995 56.876 

 
 

I 56.760 57.283 57.139 57.225 57.092 
II 56.024 57.001 57.341 56.234 57.203 
III 56.441 56.557 57.004 57.107 56.936 
IV 55.066 57.098 56.684 56.325 60.456 

14.00 

V 56.915 60.058 57.100 56.985 58.560 
I 57.057 56.759 57.494 56.948 57.340 
II 56.823 57.041 56.751 58.021 56.724 
III 60.722 56.708 59.469 56.178 57.056 
IV 57.007 56.949 60.337 56.719 57.070 

14.20 

V 60.598 56.938 56.939 57.001 56.598 
I 57.314 57.072 58.438 56.575 56.798 
II 57.370 56.571 57.085 56.963 56.979 
III 56.928 57.074 57.235 56.908 55.081 
IV 57.340 58.207 56.880 55.135 56.939 

14.40 

V 57.308 56.978 56.998 56.953 57.079 
∑ 5702.477 5704.528 5705.099 5692.214 5699.004 
X 57.025 57.045 57.051 56.922 56.990 
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Lampiran 2. Hasil Perhitungan Kenormalan Data dengan Menggunakan 

Software SPSS 11 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

100 100 100 100 100
56.9661 57.0054 56.9984 56.9474 56.9536
.23535 .23317 .26546 .22029 .23724

.072 .041 .053 .068 .056

.072 .030 .033 .033 .038
-.037 -.041 -.053 -.068 -.056
.723 .409 .530 .679 .555
.672 .996 .942 .746 .917

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
 
 

Berdasarkan pada hasil uji normalitas diatas didapatkan bahwa selama 

lima hari pengamatan nilai asymp.sig uji normalitas data > taraf signifikansi 

(0,05), maka data menyebar secara normal. 
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Lampiran 3. Perhitungan Kapabilitas Proses Pengemasan 

1. Kapabilitas Proses Short Term 

 Parameter yang diukur dalam pengukuran kapabilitas proses short term 

adalah indeks potensial (Cp) dan Z short term (Zst). 

Perhitungan adalah sebagai berikut : 

a. Indeks Potensial Proses (Cp) 

Cp = 
Short

LSLUSL
σ6
−

 

           = 
436352,0.6

25,5625,58 −
 

           = 0,76 

Nilai σ (Standar deviasi sampel) yang digunakan pada perhitungan Cp diatas 

diperoleh dari : 

b. Nilai Z Short Term (Zst) 

 Zst = 3 X Cp 

             = 3 X 0,76 

                   = 2,28 

2. Kapabilitas Proses “Long Term” 

 Parameter yang diukur dalam pengukuran kapabilitas proses long term 

adalah indeks kapabilitas proses (Pp) dan Z long term (Zlt). 
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Perhitungan adalah sbb : 

a. Indeks kapabilitas proses (Pp) 

   Pp = Cp x (1-d) 

      = 0,6822 x (1 – 0,007) 

      = 0,68 

Nilai d (indeks pemusatan proses) yang digunakan pada perhitungan Pp diatas 

diperoleh dari : 

d = ( ) 2/LSLUSL
T

−

−µ
 

   = ( ) 2/25,5625,58
57007,57

−

−
 

   = 0,007 

b. Nilai Z long term (Zlt) 

    Zlt =  3 X Pp 

          = 3 X 0,68 

          = 2,031 

3. Shift 

Nilai shift (Z shift) didapatkan dari Zst dan Zlt yaitu 

Z shift = Zst – Zlt 

           = 2,28 – 2,031 
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           = 0,249 

Lampiran 4. Perhitungan Kemungkinan cacat Per Satu Juta Kesempatan 
(DPMO) 

 

1. Jumlah cacat yang berada di atas berada di atas nilai USL 

Jumlah cacat = P(z≥(USL-X)/) sigma x 1000000 

           = P(z≥ (58,25-57,007) / 0,488615) x 1000000 

            = P(z≥ x 2,543925) x 1000000 

            = 0,00547 x 1000000 

            = 5470 

2. Jumlah cacat yang berada di bawah nilai LSL 

 Jumlah cacat = P(z≤(LSL-X)/sigma) x 1000000 

           = P(z≤(56,25 – 57,007) / 0,488615) x 1000000 

           = P(z≤-1,55) x 1000000 

           = 0,060733 x 1000000 

           = 60733 
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Lampiran 5. SOP (Standard Operational Procedure) Pengemasan Nutrisi 

Makanan Proten 

 

1) Pelaksana             = Operator, Supervisor 

    Operasional          = Manager Produksi 

    2) Tujuan              =  Supaya proses penandaan batch, inspeksi & pengepakan  

dapat berjalan dengan baik dan benar. 

    Ruang Lingkup    = 1) Persiapan 

                                    2) Proses penandaan, batch dan inspeksi 

3) 1. Persiapan 

a. Penandaan bahan kemas prinsipnya harus diberi tanda pengenal dalam 

bentuk tulisan / label yang jelas dan tempatkan sesuai dengan penandaan 

bahan kemas & barang-barang harus tertata rapi dan benar 

b. Kondisi lingkungan kerja sangat menentukan keselamatan dan kesehatan 

keja, misal : Cahaya penerangan cukup, sirkulasi udara, kebersihan dan 

kerapian, suhu ruangan maksimal 26° C, apabila melebihi 26° C maka 

proses filling tidak akan dilaksanakan sampai suhu turun. 

c.  Untuk memindahkan bahan kemas perlu dipertimbangkan 3 hal : 

- Keselamatan bahan kemas yang dipindahkan 

- Periksa bahan kemas yang akan dipindahkan / dipakai sesuai kebutuhan 

produksi hari ini 

- Jangan mengangkat bahan kemas yang melebihi kemampuan fisik 

d. Pada waktu bekerja sesuaikan tempat duduk nyaman. 
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e. Siapkan inner box, outter box sesuai dengan produksi hari ini & penandaan 

batch yang dikeluarkan QC 

f.  Setting penandaan batch sesuai dg jenis produksi, sesuai ketentuan: 

1) Nomer bet terdiri 7 digit, 3 huruf dan 4 angka 

2) Semua produk EN didahului huruf M (Makanan) 

3) Digit kedua huruf B = PROTEN 

4) Digit ketiga & keempat menunjukkan tgl produksi + 69 

5) Digit kelima menunjukkan bulan yg diurut A – L 

6) Digit keenam dan ketujuh adalah menunjukkan thn pembuatan – 1970 

Contoh : Tgl produksi    = 20 / 08 / 2002 

Kode produksi = MB 89 H32 

Baik digunakan sebelum 20 Feb 2004 

g. Coba cetak pada kertas kosong hasil setting penandaan batch, untuk 

meyakinkan bahwa setting penandaan batch sudah benar. Kemudian 

mintakan pengesahan kepenanggung jawaban kepala shift 

h. Siapkan sekat, inner box, gum tape, selotipe 

i. Siapkan timbangan yang sudah terkalibrasi, lakukan pembersihan alat 

timbang sebelum dan sesudah dipakai (kalibrasi 1 th sekali) 

j. Timbang 10 sachet kosong, cetak hasil penimbangan  

k. Tentukan anggota yg melakukan: 

- Inspeksi 

- Penimbangan 

- Pengepakan tiap inner 
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- Pengepakan tiap outter 

l. Standard berat / sachet : 

- PROTEN            = 56,25 gr – 58,25 gr 

 

m. Standard isi kemasan 

- PROTEN            = per sekat 7 sachet, per inner 21 sachet, per outter 6 

inner = 126 sachet 

2. Proses Penandaan, Inspeksi dan Pengepakan 

a. Lakukan pencetakan penandaan batch pada inner & outter serapi mungkin, 

kalau terjadi suatu kesalahan penandaan batch pada inner box (tutup 

dengan stiker putih) pada outter box (tutup dengan kertas coklat & dilem) 

mintakan pengesahan ke QC 

b. Lakukan inspeksi produk jadi,sbb : 

- End Sealer atas dan bawah ( powder terjepit,regimark. Seal 

terjepit/terlipat) 

- Center seal ( Seal dalam tak lebih 4 mm, seal luar tak lebih 1 mm) 

- Penampilan Film ( Film cacat, kotor dan bocor) 

- Cetak Lot NO (hasil hot print tak terbaca) 

- Penekanan pada sachet (kempet) 

- Catat hasil out inspeksi pada form catatan 

c. Lakukan penimbangan satu per Satu 

d. Masukkan pada inner sambil dilihat Lot No, kemudian posisi sachet tulisan 

PROTEN ada diatas 
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e. Komunikasikan dengan petugas penimbangan, kalau terjadi kekurangan 

jumlah produk per sekat 

f. Lakukan penutupan inner yang sudah terisi proten 21 sachet dengan selotip 

g. Lakukan penimbangan tiap inner : 

- Standard berat per inner proten : 

Min = 1404,44gr  , Max = 1439,42 gr 

3. Masukkan inner pada outter box , tutup dengan gumtape coklat 

4. Pengemasan hendaklah dilakukan dengan prosedur yang benar sesuai dengan 

instruksi PPI agar mempermudah rekonsiliasi bila terjadi abnormalitas proses 

5. Catat hasil pengepakan pada form catatan hasil pengepakan 

6. Ambil sampel produk jadi dan sampel random sesuai ketentuan QC 

7.  Penanganan limbah harus dilakukan dengan benar , pisahkan limbah sesuai 

dengan jenisnya, misal = kertas/karton/plastik/kaleng, tata dengan rapi sesuai 

dengan jenis sampah untuk memudahkan pengangkutan serta penanganan 

selanjutnya 

8.  Susun produk jadi pada pallet, 42 box tiap pallet dan beri penandaan sebagai 

berikut : 

- Nama Produk 

- Kode produk 

- Tanggal Produksi 

- Jumlah Produk 

4) Catatan Mutu 

• Catatan batasan kualitas selama proses produksi : No FR/C-1/EN/011 
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5) Peralatan Yang Dipakai 

• Pallet plastik, timbangan digital, stempel, pemotong gum tape, staples. 
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