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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan kayu dalam kehidupan manusia telah ada sejak dahulu, fungsi kayu 

sangat beragam dan digunakan untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga kayu masih dikonsumsi hingga saat ini. Kayu merupakan komponen 

terpenting dalam pembangunan perumahan dan gedung-gedung lainnya di Indonesia. 

Sampai abad ke-20, sebagian besar dari seluruh bangunan dibangun dari kayu. 

Menurut Martawijaya (2005), banyaknya kegunaan jenis kayu yang diperdagangkan 

membuat konsumsi kayu terus berkembang diantaranya adalah sebagai alat ukur dan 

gambar, alat musik (seruling, gamelan, pipa organ), alat olahraga (lembing, kepala 

pemukul golf), bangunan maritim, bangunan perumahan (balok, reng, jendela, daun 

pintu, kosen, kaso/usuk, papan), barang kerajinan (patung, topeng, wayang golek), dan 

lain-lain. 

Dengan memanfaatkan kayu sebagai produk, banyak perusahaan-perusahaan 

industri kayu yang muncul saat ini dan menjadikannya sebagai suatu bisnis atau 

usaha, salah satunya di Kabupaten Gresik. Berdasarkan data dari Pemkab Gresik, 

pada tahun 2012 tercatat jumlah pabrik kayu atau industri di bidang perkayuan di 

Gresik mencapai 200 unit usaha namun hanya 96 jumlah perusahaan yang tercatat 

izin usahanya di Pemkab Gresik, 104 lainnya belum melaporkan ijin usahanya. 

Menurut proses produksinya ada 2 jenis industri kayu yaitu industri kayu primer dan 

industri kayu sekunder (Rachman, 2007).  Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan 

nomor P.35/Menhut-II/2008 yang dimaksud dengan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 

(IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan atau kayu bulat kecil menjadi barang 

setengah jadi atau barang jadi seperti industri penggergajian kayu, industri serpih kayu 

(wood chip), industri vinir (veneer), industri kayu lapis (plywood), dan atau laminated 

veneer lumber sedangkan industri sekunder (lanjutan) adalah industri yang mengolah 

lebih lanjut produk dari industri primer (pengerjaan kayu/wood working) (Benny, 2006).  

PD.Wonoagung Sejahtera merupakan salah satu industri pengolahan kayu yang 

tercatat di Pemkab Gresik sebagai industri primer dan sekunder hasil hutan kayu 

berkapasitas  4.000 m3 per tahun dengan menghasilkan kayu gergajian seperti balok, 

reng, broti, kaso atau usuk, dan papan sebagai produk utama dan barang-barang 

bangunan yang terbuat dari kayu saperti kosen, daun pintu, jendela, dan lain-lain.  
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Tingginya jumlah industri pengolahan kayu di Kabupaten gresik menimbulkan 

persaingan yang ketat sehingga perusahaan harus mencari cara yang tepat untuk 

dapat bertahan dan bersaing dengan produk lainnya di pasaran, salah satunya yakni 

perusahaan perlu memperhatikan segi kualitas dari produk yang akan dipasarkan 

tersebut. Menurut Marimin (2005), kualitas adalah ukuran seberapa dekat suatu 

barang atau jasa sesuai dengan standar tertentu berkaitan dengan waktu, bahan, 

kinerja, keandalan, atau karakteristik (objektif dan dapat diukur) yang dapat 

dikuantifikasikan. Menurut Dewi (2012), untuk mempertahankan pelanggan maka 

perusahaan dituntut dapat memenuhi keinginan pelanggan, khususnya kualitas 

produk. Masalah kualitas adalah masalah yang sangat penting dalam industri, 

baik industri barang maupun jasa karena menyangkut kepuasan konsumen. Oleh 

karena itu, PD. Wonoagung Sejahtera harus mampu memberikan jaminan kualitas 

kayu yang terbaik dari yang dihasilkan kepada konsumen sehingga diperlukan suatu 

penanganan khusus dalam hal pengendalian kualitas.  

Menurut Taungke (2010), kualitas atau mutu memegang peranan penting dalam 

pengambilan keputusan setiap konsumen sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi 

suatu produk. Bagi para produsen, kualitas suatu produk yang dihasilkan sangat 

diperhatikan agar produk yang dihasilkan tersebut dapat bersaing di pasaran. Menurut 

Wirjomantoro (2007), kualitas kayu ditentukan dari kerapatan, penampilan, cacat kayu 

yang terkandung seperti mata kayu, miring serat, dan lubang gerek yang akan 

mempengaruhi pengerjaan dan pemakaiaannya. Di PD Wonoagung Sejahtera, cacat 

terbesar terjadi pada proses pemotongan dengan cacat terbesar berupa cacat karena 

salah potong (miscut) sebesar 17,68%, retak atau pecah sebesar 10,54%, salah 

bentuk (warp) sebesar 3,73% dan pingul sebesar 2,06%. Cacat lain yang juga terjadi di 

PD Wonoagung Sejahtera adalah terdapat cacat mata kayu sehat sebesar 52,61%, 

lubang gerek sebesar 6,03%, mata kayu busuk sebesar 4,62%, serat miring sebesar 

1,82% dan lubang mata kayu sebesar 0,9%. Oleh karena itu, cacat kayu yang akan 

dianalisis dalam penelitian ini adalah lubang gerek, pingul, mata kayu sehat, mata kayu 

busuk, lubang mata kayu, serat miring, retak atau pecah, salah potong (miscut), dan 

salah bentuk (warp). 

Salah satu metode penanganan dalam hal pengendalian kualitas adalah dengan 

penerapan six sigma. Penerapan metode six sigma sebagai analisis pengendalian 

kualitas bertujuan bertujuan untuk meminimalkan defect serta mengidentifikasi faktor 

penyebab defect tersebut sehingga perusahaan dapat menentukan tindakan 
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perbaikannya. Menurut Brue (2006), six sigma dapat dianggap proses lanjutan 

pengendalian kualitas tersebut sebagai aplikasi peningkatan kualitas produk agar 

memberikan keuntungan yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, six sigma dapat 

dapat dipandang sebagai pengendalian proses industri yang berfokus pada pelanggan 

dengan memerhatikan kemampuan proses. Menurut Gaspersz (2007), pencapaian six 

sigma hanya terdapat 3,4 cacat per sejuta kesempatan, semakin tinggi target sigma 

yang dicapai maka kinerja sistem industri semakin membaik.   

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Berapa nilai sigma di PD. Wonoagung Sejahtera dalam menghasilkan produk 

yang memenuhi spesifikasi? 

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan volume kayu di  luar spesifikasi atau 

terjadi defect dari produk yang dihasilkan? 

3. Usulan apa yang memberikan prioritas perbaikan dalam mengurangi produk 

cacat di PD. Wonoagung Sejahtera? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan nilai sigma di PD. Wonoagung Sejahtera dalam menghasilkan 

produk yang memenuhi spesifikasi. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan volume kayu di  luar 

spesifikasi atau terjadi defect dari produk yang dihasilkan. 

3. Menentukan prioritas usulan perbaikan untuk mengurangi produk cacat di PD. 

Wonoagung Sejahtera 

1.4 Manfaat  

Manfaat dari penelitian ini: 

1.  Bagi peneliti,  dapat mengetahui analisis proses pengendalian kualitas dengan 

metode six sigma. 

2 . Bagi perusahaan, dapat mengetahui kinerja proses produksi berdasarkan hasil 

eksperimen dengan metode six sigma serta dapat menjadi usulan perbaikan 

untuk mengurangi volume produk kayu yang terjadi defect dengan 

mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya.  


