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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kayu Keruing  (Dipterocarpus spp.) 

Kayu Dipterocarpus ringan (berat jenis/BJ 0,511,01), dengan sifat kayu agak 

keras hingga keras, termasuk kuat (kelas kuat I-II) dan cukup awet (kelas awet III) 

(Sari, 2014). Jenis Dipterocarpus tumbuh dalam hutan perawan (primer) pada berbagai 

habitat dari permukaan laut hingga ketinggian 1.500 m dpl, sebagian besar jenisnya 

tumbuh tersebar, akan tetapi beberapa spesiesnya kerap ditemukan berkelompok atau 

hidup pada habitat yang khas (Indriyanto, 2006). Dipterocarpus umumnya berupa 

pohon sedang sampai besar, dengan ketinggian tajuk mencapai 65 m dan batang 

lurus, batang dan ranting mengeluarkan resin apabila dilukai, kadang-kadang amat 

berlimpah, ranting ranting berambut, kasar atau halus, dengan bekas melekatnya daun 

penumpu yang tampak jelas (Soerianegara, et al. 2002). 

 

Gambar 2.1  Proses Pengolahan Kayu Industri Primer dan Sekunder Pada Industri 

Penggergajian dan Lanjutannya (Rachman, 2007). 

Kayu didefinisikan sebagai suatu bahan  yang diperoleh dari hasil pemungutan 

pohon-pohon di hutan sebagai bagian dari suatu pohon untuk diolah lebih lanjut 

dengan memperhitungkan secara cermat bagian-bagian kayu manakah yang dapat 

lebih banyak dimanfaatkan untuk tujuan tertentu (Dumanauw, 2007).  Industri kayu 

dibedakan berdasarkan hasil produksinya, yaitu industri primer dan industri sekunder 

(lanjutan), industri primer adalah industri yang mengolah kayu gelondongan (log) 

menjadi barang setengah jadi yaitu kayu gergajian, kayu lapis dan kayu serpih 

sedangkan industri sekunder (lanjutan) adalah industri yang mengolah lebih lanjut 

produk dari industri primer (pengerjaan kayu/wood working, mebel, dll), proses 
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pengolahan kayu untuk masing-masing industrinya diilustrasikan pada Gambar 2.1 

(Rachman, 2007).  

Tabel 2.1 Kelas kuat kayu menurut berat jenis kayu (BJ) 

Kelas Kuat Berat Jenis (BJ) Contoh Tanaman/Kayu 

I ≥0,90 Bengkirai (Shorea laevis), Eboni (Dyospirus celebica), 

Merbau (Intsia spp.), Ulin (Eudoroxylon zwagerii), dan lain-

lain. 

II 0,90-0,60 Rengas (Gluta spp.), Meranti (Shorea spp.), dan lain-lain. 

III 0,60-0,40 Durian (Durio zibethinus), Ramin (Gonystylus spp.) 

IV 0,40-0,30 Kemiri (Aleuritus mollucana), Perupuk (Lophopetalum 

spp.) 

V ≤0,30 Pulai (Alstonia scholaris), Jelutung (Dyera lowii) 

(Sumber : Yap, 2005) 

 Kelas kuat kayu di Indonesia dibagi ke dalam 5 kelas seperti pada Tabel 

2.1 yang ditetapkan menurut berat jenisnya, yaitu perbandingan berat dan volume kayu 

dalam keadaan kering udara dengan kadar air sekitar 15% (Yap, 2005). Kayu keruing 

cocok untuk konstruksi bangunan, lantai, karoseri (kerangka, lantai dan dinding), 

bangunan pelabuhan dan bantalan kereta api  juga digunakan untuk perkapalan (dek 

dan kulit tongkang) dan bagian perumahan (balok, tiang, papan dan kerangka atap) 

(Idris, 2008). Hal yang menentukan tingkat keawetan kayu adalah daya tahan kayu 

terhadap pengaruh perusakan oleh rayap-rayap, serangga, dan binatang-binatang 

kecil lainnya, kelas awet kayu dibagi ke dalam 5 kelas seperti pada Tabel 2.2 

(Wirjomartono, 2007). 

Tabel 2.2 Tingkat Kelas Keawetan Kayu  

Tingkat 

kelas 

A  

(Tahun) 

B  

(Tahun) 

C  

(Tahun) 

Contoh 

I 8 20 Tak terbatas Jati, Merbau 

II 5 15 Tak terbatas Bengkirai 

III 3 10 Lama Keruing 

IV Singkat sekali Beberapa tahun 10-20 Suren 

V Singkat sekali Singkat sekali Singkat - 

(Sumber : Wirjomartono, 2007). 

Keterangan: 

A :  Kayu ditempatkan di tanah lembab. 

B :  Kayu ditempatkan di tempat yang tidak terlindung tetapi tercegah dari masuknya air ke 

dalam. 

C :  Kayu ditempatkan di tempat yang terlindung. 

2.2 Pengendalian Kualitas 

 Kualitas adalah keadaan fisik, fungsi, dan sifat suatu produk bersangkutan yang 

dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan memuaskan seuai nilai 
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uang yang telah dikeluarkan (Prawirosentono, 2007). Sasaran dari kualitas adalah 

mampu memberikan suatu jaminan kepuasan kepada pelanggan karena satu saja 

produk cacat yang dihasilkan oleh perusahaan akan diterima oleh konsumen dapat 

mengubah 100% pola pikir dan keinginan konsumen untuk mendapatkan produk 

tersebut di kemudian hari (Gasperz, 2005). Pengendalian kualitas adalah alat bantu 

manajemen untuk menjamin kualitas, karena pada dasarnya tidak ada 2 produk yang 

dihasilkan perusahaan itu sama besar dan tidak dapat dihindarkan adanya variasi 

(Purnomo, 2006) 

 Tujuan pokok pengendalian kualitas statistik adalah adalah menyidik dengan 

cepat terjadinya sebab-sebab terduga dan melakukan tindakan pembetulan sebelum 

terlalu banyak unit yang tak sesuai diproduksi karena dalam banyak proses produksi, 

bagaimanapun sebaik-baiknya dirancang atau dipelihara hati-hati akan selalu ada 

variabilitas dasar atau gangguan dasar sebanyak tertentu yang pada dasarnya tak 

terkendali (Syukron, 2013). Pengendalian kualitas adalah aktivitas pengendalian 

proses untuk mengukur ciri-ciri kualitas produk, membandingkan dengan spesifikasi 

atau persyaratan dan mengambil tindakan-tindakan penyehatan yang sesuai apabila 

ada perbedaan penampilan yang sebenarnya dan yang standar (Handoko, 2005). 

Pada filosofi six sigma, sistem kualitas dapat ditingkatkan melalui peningkatan kualitas 

dengan penentuan level sigma yang menandakan bahwa perusahaan tersebut 

semakin mendekati kepuasan konsumen (Rahardjo, 2006).  

2.3 Six Sigma 

 Six sigma adalah  suatu framework atau sistem yang komperhensif dan 

fleksibel  untuk melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan, secara unik 

dikendalikan oleh pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan pelanggan (Samadhi, 

2008). Menurut Syukron (2013), menyebutkan bahwa six sigma dimulai dengan 

penekanan cara pengukuran kualitas yang berlaku secara umum, dalam terminology 

six sigma sebuah cacat (defect) atau ketidakcocokan (nonconformance) adalah 

kekeliruan atau kesalahan yang diterima pelanggan, kualitas output diukur dalam 

tingkat kecacatan per unit (DPU-defect per unit) dari jumlah cacat yang ditemukan per  

jumlah unit yang diproduksi. Menurut Gaspersz (2007), six sigma  dapat dijelaskan 

dalam dua perspektif yaitu: 

1. Persperktif statistik, six sigma yaitu proses yang hanya menghasilkan 3,4 

DPMO (defect per million opportunity). DPMO adalah ukuran kegagalan dalam 
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program peningkatan kualitas six sigma yang menunjukan jumlah kegagalan 

atau kemungkinan kesalahan per sejuta kesempatan. 

2. Perspektif Metodology, six sigma merupakan pendekatan menyeluruh untuk 

menyelesaikan masalah dan peningkatan proses melalui fase DMAIC (Define, 

Measure, Analyze, Improve, dan Control). DMAIC merupakan jantung analisis 

six sigma yang menjamin voice of customer berjalan dalam keseluruhan proses 

sehingga produk yang dihasilkan memuaskan keinginan pelanggan. 

 Sigma (σ) adalah unit satuan statistik yang menjelaskan tentang variabilitas 

yaitu jumlah unit produk yang cacat (Forrest, 2006). Dalam pemahaman statistik, 

kualitas six sigma secara umum dapat diartikan, untuk setiap 1.000.000 unit 

kesempatan (opportunity), tingkat kerusakan tidak lebih dari 3,4 unit (Santoso, 2007). 

Nilai 3,4 cacat per juta kesempatan (DPMO) untuk proses six sigma  diperoleh dengan 

asumsi bahwa batas spesifikasinya adalah enam standar penyimpangan dari nilai 

proses target dan bahwa proses bisa berubah sebanyak sebagai 1,5 sigma (Syukron, 

2012). DPMO merupakan ukuran yang baik bagi kualitas produk ataupun proses, 

sebab berkorelasi langsung dengan jumlah cacat, biaya, dan waktu yang terbuang. 

Tabel 2.3 menunjukan nilai atau tingkat kualitas setiap pergeseran standar deviasi atau 

sigma per satu juta pada satu ekor distribusi normal (Gasperz, 2007).  

Tabel 2.3 Tingkat Kualitas Sigma 

Yield 

(probabilitas tanpa cacat) 

DPMO 

(defect per million oppurtunity) 

Sigma 

30,9% 690.000 1 

69,2% 308.000 (rata-rata industri Indonesia) 2 

93,3% 66.800 3 

99,4% 6.210 (rata-rata industri USA) 4 

99,98% 320 5 

99,9997% 3,4 (industri kelas dunia) 6 

(Sumber : Gasperz, 2007) 

Six sigma merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota 

perusahaan yang menjadi budaya dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan, 

tujuannya meningkatkan efisiensi proses bisnis dan memuaskan keiginan pelanggan, 

sehingga meningkatkan nilai perusahaan (Assauri, 2008). Perusahaan biasa pada 

umumnya menggunakan tiga sigma (three sigma) atau 66.800 cacat tiap satu juta 

produk per kesempatan (DPMO: Defect Per Million Opportunities), perusahaan 

berkualitas tinggi umumnya beroperasi pada tingkat empat sigma (four sigma) yang 

mempresentasikan 99,379% tingkat kesempatan dan menghasilkan output 6.210 
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DPMO (Schroeder, 2009). Tidak semua proses harus beroperasi pada tingkat kualitas 

six sigma, semua bergantung pada seberapa penting suatu proses secara strategis 

serta biaya perbaikan jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan. Tabel 

2.4 menunjukkan perbedaan level kualitas pada tiga sigma dan enam sigma di 

perusahaan (Dorothea, 2006).  

Tabel 2.4 Level Kualitas Pada 3 Sigma dan 6 Sigma di Perusahaan 

3 Sigma 6 Sigma 

 Biaya kegagalan 10-15% dari jumlah 

penjualan. 

 66.607 defect per satu juta CTQ (Critical To 

Quality). 

 Tergantung pada deteksi untuk temukan 

defect. 

 Percaya kalau kualitas yang tinggi itu mahal. 

 Tidak tersedia pendekatan sistematik. 

 Biaya kegagalan 5% dari jumlah penjualan. 

 3,4 defect per satu juta kemungkinan. 

 Fokus pada proses, bukan menghasilkan 

defect. 

 Menghasilkan Kualitas tinggi dan menciptakan 

biaya rendah. 

 Menggunakan pengukuran analisis, perbaikan 

dan control. 

 Membandingkan dengan pesaing terbaik dunia. 

 Percaya 99% tidak diterima (apabila mengalami 

defect). 

 Definisi CTQ secara eksternal (dari customer). 

(Sumber : Dorothea, 2006) 

 Ada lima tahap atau langkah dasar dalam menerapkan strategi six sigma ini 

yaitu Define-Measure–Analyze-Improve-Control (DMAIC), dimana tahapannya 

merupakan tahapan yang berulang atau membentuk siklus peningkatan kualitas 

dengan six sigma (Evans, 2007). Define bertujuan untuk mengidentifikasi produk atau 

proses yang akan diperbaiki dan menentukan sumber-sumber (resources) apa yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek (Syukron, 2013). Langkah ini untuk 

mendefinisikan rencana-rencana tindakan yang harus dilakukan untuk melaksanakan 

peningkatan dari setiap tahap proses bisnis kunci (Gaspersz, 2005).  

 Tahap measure secara umum bertujuan untuk mengetahui CTQ dari produk 

atau proses yang ingin yang ingin diperbaiki, selanjutnya untuk mengumpulkan 

beberapa informasi dasar (baseline information) dari produk atau proses, dan terakhir 

untuk menetapkan target perbaikan yang ingin dicapai (Syukron, 2013). Tujuan dari 

fase pengukuran ini adalah melakukan pengukuran terhadap kinerja proses dan 

produkyang dihasilkan dengan standar pengukuran six sigma dan mengetahui besaran 

sigma yang sudah dicapai pada kondisi saat itu (Gupta, 2004). Pada tahap Measure, 

terdapat tiga hal penting dalam langkah pengukuran ini yaitu (Harry, 2006): 

1. Memilih karakteristik critical-to-quality (CTQ) kunci yang berhubungan langsung 

dengan kebutuhan pelanggan,  
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2. Mengukur data pada tingkat outcome dan mengukur kinerja proses. 

 Pada tahap analisis mempunyai tujuan melakukan analisa terhadap pencarian 

akar permasalahan yang sedang dihadapi dan melakukan analisa terhadap hubungan 

antara dua data dan menghitung seberapa kuat hubungan antar dua data tersebut 

(Dewanto, 2006). Tahap improve yakni melakukan proses perbaikan untuk 

menghilangkan defect, manajemen memastikan variabel-variabel kunci atau faktor-

faktor utama (x) dan mengukur daya pengaruhnya terhadap hasil yang diinginkan (Y) 

(Syukron, 2013). Tahap pengendalian berfokus pada bagaimana menjaga perbaikan 

agar terus berlangsung termasuk menempatkan perangkat pada tempatnya untuk 

meyakinkan variabe utama tetap berada pada wilayah maksimal yang dapat diterima 

dalam proses yang sedang dimodifikasi (Dewi, 2012). 

2.4 Alat-alat Statitistik Pengendlian Kualitas Six Sigma 

2.4.1 Process Mapping atau Peta Proses 

Proses pemetaan adalah alat penting proyek six sigma, karena dapat 

membuktikan menjadi hal yang menguntungkan dalam menentukan siapa, apa, 

dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana masalah dan juga solusi yang terbaik 

berdasarkan informasi yang tersedia (Syukron, 2013). Process mapping atau peta 

proses adalah bagian alur yang menggambarkan aliran suatu proses atau pekerjaan 

yang menunjukkan urutan tugas dengan menggunakan versi yang dimodifikasi dari 

simbol bagan aliran (flow chart) (Pyzdek, 2005). Diagram aliran proses (process 

flowchart) menunjukkan aktivitas yang perlu dilakukan dalam suatu proses untuk 

menganalisa aktivitas yang perlu diperbaiki atau masalah yang perlu dihilangkan 

(Manggala, 2005). Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan peta 

proses adalah (Pyzdek, 2005): 

1. Memilih suatu proses yang akan dipetakan. 

2. Mendefinisikan proses. 

3. Memetakan proses utama. 

4. Memetakan jalur alternatif. 

5. Memetakan titik pemeriksaan. 

6. Menggunakan peta untuk meningkatkan proses. 

2.4.2 Analisa Pareto (Pareto Analysis) 

Definis analisa pareto adalah suatu prses dalam memperingkat kesempatan untuk 

menentukan yang mana dari kesempatan potensial terbanyak yang harus dikejar lebih 
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dahulu (Pyzdek, 2005). Diagram pareto adalah grafik batang yang menunjukkan 

masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian (Schroeder, 2009). Pareto diagram 

adalah histogram data yang mengurutkan data dari frekuensinya yang terbesar hingga 

terkecil, bentuk diagram pareto tidak berbeda jauh dengan histogram yaitu pada 

sumbu horizontal  adalah variabel bersifat kualitatif yang menununjukkan jenis cacat, 

sedangkan pada sumbu vertical adalah jumlah cacat dan persentase cacat yang 

diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil (Syukron, 2013). Berikut prosedur 

pembuatan diagram pareto adalah (Forrest, 2006): 

1. Menentukan masalah apa yang akan diteliti, mengidentifikasi kategori-kategori 

atau penyebab-penyebab dari masalah yang akan dibandingkan kemudian 

merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data.  

2. Membuat suatu ringkasan daftar atau tabel yang mencatat frekuensi kejadian 

dari masalah yang telah diteliti dengan menggunakan formulir pengumpulan 

data atau lembar periksa. 

3. Membuat daftar masalah secara berurut berdasarkan frekuensi kejadian 

tertinggi sampai terendah, kemudian menghitung frekuensi kumulatif, 

presentase dari total kejadian, dan presentase dari total kejadian secara 

kumulatif. 

4. Membuat histogram pada diagram pareto sesuai dengan data berdasarkan 

frekuensi kejadian tertinggi sampai terendah. 

5. Menggambar kurva kumulatif dengan mencantumkan nilai-nilai kumulatif di 

sebelah kanan atas dari interval setiap item-item masalah. 

6. Memutuskan untuk mengambil tindakan perbaikan atas penyebab utama dari 

masalah yang sedang terjadi tersebut. 

2.4.3  Diagram Tulang Ikan (Fishbone Analysis) 

Diagram tulang ikan adalah suatu alat visual untuk menemukan, menjajaki, dan 

menampilkan semua faktor penyebab yang berhubungan dengan sebuah masalah 

atau kondisi abnormal dengan tujuan untuk menemukan akar permasalahan (Gasperz, 

2007). Diagram sebab akibat atau diagram ishikawa (fishbone diagram) adalah suatu 

diagram yang menunjukkan hubungan antara sebab akibat, dipergunakan untuk 

menunjukkan faktor-faktor penyebab dan karakteristik (Syukron, 2013). Langkah-

langkah pembuatan diagram tulang ikan adalah (Pyzdek, 2005): 
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1. Mengidentifikasikan masalah utama yang penting dan mendesak untuk 

diselesaikan dengan menuliskannya sebagai “kepala ikan”. 

2. Mengumpulkan berbagai faktor penyebab dengan menggunakan teknik 

brainstorming. 

3. Menuliskan faktor-faktor penyebab utama yang mempengaruhi masalah 

kualitas sebagai “tulang besar” dan dikelompokkan ke masing-masing kategori.  

4. Menuliskan penyebab-penyebab sekunder yang mempengaruhi penyebab-

penyebab utama sebagai “tulang berukuran sedang”. 

5. Menuliskan penyebab-penyebab tersier yang mempengaruhi penyebab-

penyebab utama sebagai “tulang berukuran kecil”. 

6. Memfokuskan perhatian pada penyebab yang memiliki pengaruh nyata 

terhadap karakteristik kualitas. 

7. Menerapkan hasil analisis dengan cara mengembangkan dan 

mengimplementasikan tindakan perbaikan, serta memonitor hasilnya untuk 

menjamin bhawa tindakan perbaikan yang dilakukan efektif. 

2.4.4 FMEA (Failure Mode Effect Analyze) 

 FMEA adalah suatu teknik analitik semacam lembar atau tabel uji yang 

mengkombinasikan antara teknologi dan pengalaman dengan tujuan untuk 

mengidentifikasi kemungkinan terjadinya abnormal pada mesin ataupun produk yang 

dihasilkan beserta tindakan perbaikan yang dilakukan (Besterfield, 2003). Metode 

FMEA ini membantu perencanaan perbaikan kualitas melalui identifkasi faktor-faktor 

kritis jenis kesalahan yang terjadi, kemudian menentukan tindakan koreksi yang terjadi 

(Kholik, 2008). Adapun langkah-langkah metode FMEA adalah (Besterfield, 2003): 

1. Mengelompokkan kemungkinan menjadi fungsi-fungsi, jenis-jenis kerusakan, 

akar masalah, akibat, dan pencegahan. 

2. Menghitung resiko atau bahaya dari kemungkinan seringnya penyebab muncul, 

tingkat keparahan dari akibat yang ditimbulkan, dan ketidakefektifan suatu 

kontrol dalam mencegah masalah dengan memberikan poin pada RPN (Risk 

Priority Number). 

3. Memperbaiki masalah yang mempunyai kerugian besar yaitu nilai RPN paling 

besar dengan memprioritaskan kerja berdasarkan urutan terbesar nilai RPN, 

memperinci tindakan, menetapkan siapa yang bertanggungjawab terhadap 
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tindakan perbaikan, dan memberikan tanda atau check point masalah yang 

sudah selesai diperbaiki.v 

4. Menghitung kembali nilai RPN. 

Tabel 2.5 Penentuan Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) 

Mode 

kegagalan 

Penyebab 

Kegagalan 

Tingkat 

Keparahan 

(Severity) 

 

(1-10) 

Frekuensi 

Kejadian 

(Occurance) 

 

(1-10) 

Perkiraan 

Deteksi 

(Detection) 

 

(1-10) 

RPN 

(Risk 

Priority 

Number) 

(SxOxD) 

Peringkat 

 

 

 

      

(Sumber: Gasperz, 2007) 

 Berikut keterangan bagian-bagian kolom penting tabel FMEA seperti pada 

Tabel 2.5 (Besterfield, 2003): 

1. Kolom SEV (Severity) adalah penilaian terhadap tingkat keseriusan akibat yang 

ditimbulkan pada komponen lain, bagian dari sistem yang ada, pelanggan, dan 

proses. Penilaian SEV berdasarkan nilai rangking dari nilai terendah 1 hingga 

terbesar 5. 

2. Kolom CLASS digunakan untuk mengklarifikasi karakteristik produk untuk 

komponen-komponen, bagian dari sistem, atau sistem yang mungkin memerlukan 

kontrol tambahan terhadap proses. 

3. Kolom OCCUR (Ocurance) digunakan untuk menyebutkan seberapa sering 

masalah yang ditemukan terjadi. 

4. Kolom DETEC (Detection) digunakan untuk menyebutkan penilaian terhadap 

probabilitas bahwa usulan pengontrolan proses dapat mendeteksi suatu potensial 

kerusakan sebelum komponen-komponen siap dipasang ke suatu mesin. 

5. Kolom RPN (Risk Priority Number) adalah perkalian antar Severity (S), Occurance, 

dan Detection (D). 

 

2.4.5 Peta Kendali p 

Grafik pengendali adalah teknik pengendali proses pada jalur yang digunakan 

secara luas dalam mengurangi variabilitas dalam proses sebanyak mungkin 

(Montgomery, 2009). Grafik kontrol memiliki garis tengah (Central Line/CL), batas 

kendali atas (Upper Specification Limit/USL), dan batas kendali bawah (Lower 

Specification Limit/LSL) serta tebaran nilai-nilai karakteristik kualitas yang 
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menggambarkan keadaan proses (Evans, 2007). Pengelompokan jenis-jenis peta 

kendali tergantung pada tipe datanya, ada dua jenis data yaitu (Gasperz, 2007): 

1. Data variabel, merupakan data kuantitatif yang diukur untuk keperluan analisis. 

Contohnya adalah diameter pipa, ketebalan produk kayu, berat semen dalam 

kantong, dan lain-lain. Jenis peta kendalinya adalah peta kendali X-bar dan R, 

peta kendali individual X-bar dan MR, serta peta kendali X-bar dan R. 

2. Data atribut, merupakan data kualitatif yang dapat dihitung untuk pencatatan dan 

analisa. Contohnya adalah ketiadaan label pada kemasan produk, kesalahan 

proses administrasi, banyaknya jenis cacat pada produk, dan lain-lain. Jenis peta 

kendalinya adalah peta kendali p, peta kendali np, peta kendali c, dan peta kendali 

u. 

Pet a kendali atribut yang dikembangkan berdasarkan distribusi binomial adalah 

peta kendali p (Wardhani, 2012). Grafik kontrol p adalah alat statistik untuk 

mengevaluasi proporsi kerusakan atau proporsi ketidaksesuaian yang dihasilkan 

sebuah proses (Pyzdek, 2005). Namun terdapat kelemahan pada analisis 

pengendalian kualitas pada proses produksi dengan menggunakan peta kendali P 

yaitu tidak memperhatikan jenis cacat lebih dari satu dan adanya korelasi antara jenis 

cacat (Mashuri, 2013). 

2.5 Penelitian Terdahulu  

 Sukardi dkk. (2014) telah melakukan penelitian berjudul Aplikasi Six Sigma 

pada Pengujian Kualitas Produk di UKM Keripik Apel Tinjauan dari Aspek Proses 

menggunakan metode six sigma. Tujuan penelitian adalah mengukur kemampuan 

proses frying dan spinning, menghitung nilai sigma proses tersebut,menganalisis 

penyebab ketidaksesuaian keripik berdasarkan spesifikasinya serta 

merekomendasikan tindakan peningkatan kualitas pada industri keripik. Pengambilan 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 unit dalam 20 kali pengamatan. Dari 

penelitian tersebut diperoleh nilai Cp (Indeks Kapabilitas Proses) sebesar 0,64 dengan 

nilai DPMO sebesar 45.500 dan nilai ppk (indeks kemampuan proses) sebesar 0,49 

sehingga pengukuran sigma menunjukkan angka 2,11 (berada pada kualitas rata-rata 

sigma industri di Indonesia).  Faktor-faktor penyebab remukan keripik apel adalah pada 

mesin dari waktu pengoperasian,  kecepatan spinner, dan maintenance; faktor 

manusia seperti ketidaktelitian (human error) dan tingkat kejenuhan; dan faktor metode 

seperti tidak adanya pengawasan dan tidak ada pengukuran remukan setelah proses 
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spinning. Rekomendasi yang diberikan antara lain melakukan evaluasi pekerja yang 

dilakukan secara periodik, menyusun SOP dan menganalisis kembali jadwal 

maintenance.  

 Jiang dkk. (2015) telah melakukan penelitian berjudul Process Improvement by 

Application of Lean Six Sigma and TRIZ Methodology Case Study in Coffee Company 

di suatu perusahaan kopi di kota Taiwan Cina. Tujuan penelitian adalah 

mengembangkan proses produksi kopi yang lebih baik dengan mengurangi 

pemborosan waktu tunggu selama pemeriksaan dan transportasi material dalam 

sistem operasi dengan penerapan metode Lean Six Sigma dan TRIZ. Jenis kopi yang 

diteliti adalah kopi robusta. Dari penelitian tersebut diperoleh total waktu yang 

dibutuhkan untuk produksi 126 ton kopi robusta adalah 60.540 detik atau 16,82 jam 

untuk kategori aktifitas bernilai tambah dalam menghasilkan produk (VA/T atau Value 

Added Time), 198.300 detik atau 55,08 jam untuk kategori keperluan aktifitas yang  

tidak bernilai tambah (NNVA/T atau Necessary Non Value Added Time) dengan rincian 

yaitu 24.600 detik atau 6,8 jam untuk proses inspeksi selama produksi, 172.800 detik 

atau 48 jam untuk waktu penyimpanan dan waktu tunggu (3 shift), dan 900 detik atau 

15 menit untuk kebutuhan pemeriksaan kualitas bahan baku kopi sebelum diletakan 

dalam gudang. Waktu yang terbuang untuk aktifitas yang tidak bernilai tambah (NVA/T 

atau Non Value Added Time) yaitu 50.940 detik atau 14,15 jam dengan rincian 13.500 

detik atau 3,75 jam untuk transportasi, 11.700 detik atau 3,25 jam untuk waktu 

perpindahan bahan dari awal proses sampai selesai, dan 25.740 detik atau 7,15 jam 

untuk menyingkirkan kopi yang tidak sesuai (defect) pada setiap prosesnya. Setelah 

dilakukan analisa sebab dan akibat penyebab proses tidak efisien (process 

inefficiency) kemudian diintegrasikan dengan tabel FMEA sebagai tindakan perbaikan 

selanjutnya sehingga diperoleh hasil setelah perbaikan yaitu 2,97% atau berkurang 

menjadi 58.740 detik untuk VA/T, 12,5% atau berkurang menjadi 218.070 detik untuk 

NNVA/T, dan 61,88% atau berkurang menjadi 31.520 detik untuk NVA/T.   

 Makkarennu dkk. (2008) telah melakukan penelitian berjudul Analisis Mutu 

Kayu Bentukan (Moulding) Jati (Tectona Grandis L.F.) pada Industri Moulding di Kota 

Kendari, Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian untuk menentukan mutu kayu bentukan 

jati pada industri moulding Jati Raya di kota Kendari, dengan menggunakan kriteria 

SNI 01-5008.8-1999. Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih jenis moulding 

yang akan diteliti yaitu empat jenis kursi dengan total sampel 61 kursi. Pengujian 

ukuran dan mutu penampilan dengan cara mengukur tebal, lebar dan panjang sortimen 
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kursi kemudian mengamati, mengukur atau menghitung setiap cacat yang terdapat 

pada moulding kursi per sortimen dan menentukan mutu sesuai dengan 

persyaratannya. Analisis data dilakukan dengan membandingkan ukuran sortimen 

produk dan cacat produk dengan SNI 01-5008.8-1999 diolah selanjutnya dengan 

diagram pareto untuk menemukan masalah utamanya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa jumlah ukuran tebal, lebar dan panjang sortimen kursi yang memenuhi standar 

SNI kayu bentukan (moulding) Jati adalah 65,53 % dan yang tidak memenuhi adalah 

34,47 %. Mutu penampilan kursi jati berdasarkan SNI, tergolong mutu C (lokal). Jenis 

cacat yang sering muncul adalah mata kayu sehat (69,2 %) kemudian 

permukaan kasar (12,5 %), retak (10,6 %), mata kayu busuk (4,8 %), kelainan arah 

serat dan gumpil masing-masing 1,9%,serta mata kayu lepas sebanyak 0,9 %. 

 


