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I   PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
PT Tigaraksa Satria Tbk merupakan salah satu perusahaan 

penyedia jasa layanan manufaktur (manufacturing services) yang 
memproduksi susu bubuk dalam kemasan sachet alumunium foil 
(alufoil), dimana saat ini principal atau klien dari PT Tigaraksa 
Satria Tbk antara lain PT Fonterra Brand Indonesia, PT Soho 
Farmasi, PT Sari Husada, dan PT Djembatan Dua. PT Fonterra 
Brand Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki realisasi 
produksi terbesar yang diproduksi oleh PT Tigaraksa Satria Tbk, 
yakni mencapai 4770 ton per tahun. Beberapa produk milik PT 
Fonterra Brand Indonesia antara lain Anlene, Anmum Materna, 
dan Anchor Boneeto. 

Pada saat ini, banyak perusahaan pesaing yang memasarkan 
produk sejenis. Dalam menghadapi persaingan di pasar, kualitas 
produk merupakan salah satu hal yang penting untuk 
meningkatkan daya saing. Produk yang berkualitas baik akan 
selalu diminati konsumen. Oleh karena itu, pegendalian kualitas 
diperlukan agar produk yang dihasilkan dapat memenuhi kualitas 
sesuai permintaan konsumen. Samadhi dkk (2008) 
mendefinisikan pengendalian kualitas sebagai suatu sistem yang 
digunakan untuk menjaga kualitas barang atau jasa agar berada 
pada tingkat kualitas yang diharapkan. Pengendalian kualitas 
juga bertujuan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan atau 
cacat produk yang dapat merugikan perusahaan serta mengukur 
kemampuan suatu proses. Tingkat kemampuan atau kapabilitas 
proses yang telah dimiliki perusahaan harus diketahui terlebih 
dahulu dalam upaya peningkatan kualitas. Hal ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana output akhir suatu proses dapat 
memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi PT 
Tigaraksa Satria dalam menghasilkan produk sehubungan 
dengan kualitas adalah masih terdapat banyaknya 
penyimpangan atau cacat produk selama proses produksi. Jenis 
penyimpangan atau cacat produk yang mungkin terjadi antara 
lain adanya cacat produk berupa kebocoran pada horizontal dan 
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vertical seal alumunium foil, berat produk dan kadar oksigen di 
luar spesifikasi, adanya material asing, serta kesalahan dalam 
sealing dan coding kemasan. Jenis dan presentase 
penyimpangan (defect) pada proses produksi susu bubuk dapat 
dilihat pada Tabel 1.1. 

 
Tabel 1.1 Jenis dan Persentase Penyimpangan (Defect) pada Proses 
Produksi Susu Bubuk (September 2012 - Februari 2013) 

Jenis Penyimpangan 
(defect) 

Frekuensi 
Kejadian (kali) 

Persentase 
terjadinya 

penyimpangan (%) 

Kebocoran alufoil 38 40.86% 

Folding box tidak presisi 18 19.35% 

Kesalahan coding alufoil 13 13.98% 

Performance sealing 
alufoil jelek 

8 8.60% 

Kesalahan coding 
folding box 

7 7.53% 

Foreign Matter on Raw 
Material 

6 6.45% 

Foreign Matter on 
Product 

2 2.15% 

Kadar O2 diluar 
spesifikasi 

1 1.08% 

Total 93 100% 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

 
Kebocoran alumunium foil (alufoil) merupakan jenis 

penyimpangan yang paling sering terjadi yakni sebanyak 38 kali 
selama enam bulan terakhir, kemudian folding box tidak presisi 
sebanyak 18 kali, kesalahan coding alufoil sebanyak 13 kali,  
performance sealing alufoil jelek sebanyak 8 kali, kesalahan 
coding folding box sebanyak 7 kali, foreign matter pada raw 
material sebanyak 6 kali, dan lain-lain sebanyak 3 kali. Total 
penyimpangan yang terjadi periode September 2012 hingga 
Februari 2013 sebanyak 93 kali. Oleh karena itu, diperlukan suatu 
pengendalian kualitas pada proses produksi untuk 
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meminimalisasi banyaknya penyimpangan atau cacat produk 
tersebut. 

Salah satu metode yang tepat dalam upaya peningkatan 
kualitas adalah dengan metode Lean Six Sigma. Gaspersz 
(2008) menyebutkan bahwa Lean Six Sigma merupakan 
kombinasi antara Lean dan Six Sigma yang dapat didefinisikan 
sebagai suatu pendekatan sistematik untuk mengidentifikasi dan 
menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas yang tidak 
bernilai tambah melalui peningkatan terus-menerus untuk 
mengejar keunggulan dan kesempurnaan berupa produksi 
berupa 3,4 cacat untuk setiap satu juta kesempatan atau 3,4 
DPMO (Defect per Million Opportunities) dan berarti mencapai 
tingkat kinerja enam sigma.  

Penerapan Lean Six Sigma dimaksudkan sebagai proses 
peningkatan kompetensi perusahaan secara berkesinambungan 
dalam melakukan proses produksi. Sasaran dari Lean adalah 
untuk menciptakan aliran lancar dari produk sepanjang proses 
value stream dan menghilangkan semua jenis pemborosan yang 
ada, sedangkan sasaran dari Six Sigma adalah peningkatan 
kapabilitas proses sepanjang value stream untuk mencapai zero 
defect dan menghilangkan variasi yang ada (Gaspersz, 2008). 
Metode Lean Six Sigma dianggap sebagai strategi bisnis yang 
kuat dan digunakan sebagai metode perbaikan terus-menerus 
yang terstruktur, serta secara efektif mengurangi variabilitas 
proses dan meningkatkan kualitas dalam proses bisnis 
menggunakan alat statistik (Chen dan Lyu, 2009). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana identifikasi proses produksi susu bubuk dan apa 

saja waste (pemborosan) yang terjadi selama proses 
produksi?  

2. Bagaimana kapabilitas proses produksi susu bubuk dalam 
menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya 
penyimpangan produk yang dihasilkan pada proses produksi 
susu bubuk terhadap spesifikasi yang ditentukan?  
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1.3 Tujuan 
Tujuan penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Mengetahui aktivitas proses produksi susu bubuk dan waste 
(pemborosan) yang terjadi selama proses produksi. 

2. Mengetahui kapabilitas proses produksi susu bubuk dalam 
menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
penyimpangan produk pada proses produksi susu bubuk 
terhadap spesifikasi yang ditentukan.  
 

1.4 Manfaat 
Manfaat penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1. Bagi perusahaan, sebagai masukan, pertimbangan dan 
sumbangan penelitian dalam menghadapi permasalahan yang 
ada. 

2. Bagi pihak lain, sebagai sumbangan informasi bagi 
masyarakat akademisi untuk meningkatkan wawasan tentang 
pengendalian kualitas proses produksi susu bubuk dengan 
metode Lean Six Sigma.  

 


