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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Keripik Nangka 
 Nangka dengan nama ilmiah Artocarpus integer, 
merupakan tanaman hutan yang berasal dari India. Banyak 
sekali varietas-varietas nangka lokal yang tergolong unggul. Ada 
yang unggul karena menghasilkan buah dengan ukuran besar, 
ada pula yang unggul karena umurnya genjah (Sunarjono, 
2008). Berdasarkan sosok pohon dan ukuran buah terbagi 
menjadi dua golongan yaitu pohon nangka buah besar dan 
pohon nangka buah kecil. Berdasarkan kondisi daging buah 
nangka dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu nangka bubur, 
nangka salak dan nangka cempedak (Kemenristek, 2006). Daya 
simpan buah nangka yang singkat yaitu ± 2 hari dalam kondisi 
matang membuat buah ini perlu diolah dalam bentuk produk 
olahan lain salah satunya yaitu keripik buah. Tujuan utama dari 
pengolahan buah nangka menjadi keripik, selain untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan berserat juga 
sebagai optimalisasi pemanfaatan hasil panen buah nangka 
(Suprapti, 2008). 

Keripik nangka adalah makanan yang dibuat dari daging 
buah nangka (Artocarpus integer) masak, dipotong atau disayat 
dan digoreng memakai minyak secara vakum dengan atau 
tanpa penambahan gula serta bahan tambahan makanan yang 
diijinkan (SNI, 1996). Keripik nangka merupakan produk olahan 
atau awetan yang dibuat dengan cara digoreng. Prinsip dasar 
pembuatan keripik nangka adalah mengurangi kadar airnya 
dengan pengolahan dalam minyak goreng. Keripik nangka ini 
umumnya dibuat dengan memanfaatkan buah nangka mengkal. 
Meskipun secara fisik kondisi keripik nangka mirip dengan 
keripik yang lain, namun cita rasanya tetap seperti buah nangka 
(Suprapti, 2008). Proses penggorengan adalah proses untuk 
memasak bahan pangan menggunakan lemak atau minyak 
dalam ketel penggorengan. Penggorengan ditujukan untuk 
meningkatkan karakteristik warna, flavour dan aroma yang 
merupakan kombinasi dari reaksi maillard dan komponen 
volatile yang diserap dari minyak (Ketaren (1986) dalam Putri 
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(2012). Adapun syarat mutu keripik nangka dapat dilihat pada 
Tabel 2.1. 

 
Tabel 2.1 Syarat Mutu Keripik Nangka 

No  Kriteria Uji Satuan Persyaratan 

1 Keadaan    
 Bau  - Khas  
 Rasa  - Khas 
 Warna  - Normal 
 Tekstur  - Renyah 
 Keutuhan  % b/b Min 90 
2 Air  % b/b Maks 5 
3 Lemak  % b/b Maks 25 
4 Abu  % b/b Maks 3 
5 Bahan tambahan 

makanan 
  

 Pewarna   Sesuai SNI 01-0222-1987 
 Pengawet   Sesuai SNI 01-0222-1987 
 Pemanis buatan   
 - Sakarin   Negatif 
 - Siklamat   Negatif 

 Sumber: SNI, 1996 
 

2.2 Produk Defect 
 Produk berkualitas bagus adalah produk yang memiliki 
karakteristik-karakteristik sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhan konsumen. Produk juga dikatakan berkualitas bila 
variabilitas output kecil (Pusporini dan Andesta, 2009). Pada 
kenyataannya setiap proses produksi di setiap perusahaan 
masih terdapat produk yang belum sesuai spesifikasi yang 
ditetapkan atau masih terdapat produk cacat (defect product) 
(Dewi, 2012).  

Produk cacat merupakan produk gagal secara teknis 
atau secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk 
yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Berbeda 
dengan sisa bahan, produk cacat sudah menelan semua unsur 
biaya produksi (bahan, tenaga kerja dan biaya overhead pabrik) 
(Mursyidi, 2008). Produk cacat dapat disebabkan karena 
sulitnya pengerjaan, kurangnya pengendalian dalam 
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perusahaan dan produk cacat yang sifatnya normal dalam 
perusahaan (Tjahyanto, 2012). DPMO (Defect Per Million 
Opportunities) menunjukkan ukuran kegagalan per satu juta 
kesempatan, yang artinya dalam satu unit produksi tunggal 
terdapat rata-rata kesempatan untuk gagal dari suatu karakter 
CTQ (Critical To Quality) hanya beberapa kegagalan per satu 
juta kesempatan (Susetyo et al, 2011). 

 
2.3 Pengendalian Kualitas 
 Kualitas merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam 
produk yang menyebabkan produk tersebut dapat sesuai 
dengan tujuan dan maksud yang diharapkan, sehingga 
diperlukan adanya manajemen mutu yang baik dengan tujuan 
untuk meningkatkan kualitas produk (Assauri, 2005). 
Pengendalian kualitas adalah aktivitas keteknikan dan 
manajemen yang digunakan untuk mengukur ciri-ciri kualitas 
produk, membandingkannya dengan spesifikasi atau 
persyaratan dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai 
apabila ada perbedaan antara penampilan yang sebenarnya 
dan yang standar (Montgomery, 1991).  

Aktivitas-aktivitas pengendalian mutu terdiri dari 
pemeriksaan dan pengujian penerimaan (bahan baku), 
pemeriksaan dalam proses (mekanisme pengolahan, 
pemeliharaan peralatan, konversi bahan, lingkungan kerja 
hingga kapabilitas personel yang menangani proses), dan 
pemeriksaan serta pengujian akhir (Feigenbaum, 2004). 
Pelaksanaan dari pengendalian mutu merupakan bagian 
terpenting dari kegiatan pengelolaan manajemen mutu sebagai 
upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu suatu 
produk. 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 dan Aysia, 
2003). 
 
2.4 Six Sigma 
 Six Sigma adalah suatu visi peningkatan kualitas menuju 
target 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan (Defect Per Million 
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Opportunies / DPMO) untuk setiap transaksi produk (barang 
dan/atau jasa). Six Sigma ini merupakan upaya serius menuju 
kesempurnaan (zero defect) (Gaspersz, 2007). Aplikasi Six 
Sigma untuk meningkatkan kualitas penting dilakukan 
perusahaan agar peningkatan daya saing produk semakin baik 
dalam era yang semakin kompetitif dan dinamis. Aplikasi 
tersebut perlu ditunjang oleh adanya metode dan tools yang 
sistematis dan komprehensif agar pelaksanaan jalannya 
perbaikan berjalan dengan baik dan memenuhi target yang 
hendak dicapai (Dewi, 2012). Tabel Six Sigma dapat dilihat 
pada Tabel 2.2. 
  
Tabel 2.2. Tabel Six Sigma 

Sigma Cacat Per Sejuta Hasil 

6 3,4 100 % 
5 233 99,97 
4 6.210 99,379 
3 66.807 93, 32 
2,5 158.655 84,1 
2 308.538 69,1 
1,5 500.000 50 
1,4 539.828 46 
1,3 579.260 42,1 
1,2 617.911 38, 2 
1,1 655.422 34,5 
1 691.462 30,9 
0,5 841.345 15,9 
0 933.193 6,7 

Sumber: Fursule et al (2012) 

  
Tahapan dari metode Six Sigma yaitu define, measure, 

analyze, improve dan control. Define merupakan suatu langkah 
operasional pertama dalam program peningkatan kualitas six 
sigma. Pada tahap ini akan dilakukan penentuan sasaran dan 
tujuan perbaikan dan identifikasi cacat produk (Gaspersz, 2007). 
Tahap measure meliputi identifikasi waste paling berpengaruh 
terhadap peningkatan kualitas produk, mengidentifikasi CTQ 
dan pengukuran kapabilitas proses perusahaan saat ini 
(Pusporini dan Andesta, 2009). Ada dua cara utama dalam 
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tahap pengukuran, yaitu pembuatan rencana pengumpulan data 
dan pelaksanaan rencana pengumpulan data (Eckes, 2003 
dalam Goffnet, 2004). Tujuan fase pengukuran adalah 
mendapatkan data baik yaitu sebuah catatan akurat dari kinerja 
proses (Hsieh et al, 2007) 
 Fase analyze, dilakukan analisa mendalam penyebab 
utama cacat yang terjadi. Team Six Sigma perlu menentukan 
mengapa cacat terjadi dari hasil identifikasi variable kunci yang 
menjadi penyebab timbulnya variasi pada proses (Vanany, 
2007). Tahap improvement bertujuan menghilangkan akar 
penyebab yang telah diidentifikasi  pada tahap analisis untuk 
melakukan perbaikan. Langkah-langkah yang terlibat dalam 
arah ini adalah merancang rencana perbaikan, memilih prioritas 
rencana perbaikan dan menggambarkan proses perbaikan 
(Ditahardiyani et al, 2008). Setelah akar penyebab masalah 
kualitas teridentifikasi, maka perlu dilakukan penetapan rencana 
tindakan untuk peningkatan kualitas (Susetyo et al, 2011). Pada 
fase pengendalian (control) difokuskan pada monitoring, 
pemeriksaan dan pengujian proses perbaikan sampai masalah 
dan produksi cacat terselesaikan dan terkurangi untuk 
memenuhi tujuan proyek proses perbaikan (Nee et al, 2012) 
 
2.5. Alat Kendali Mutu 
2.5.1 Diagram Pareto 
 Analisa pareto adalah teknik statistik pada pembuatan 
keputusan untuk memilih penyebab penting secara menyeluruh 
(Talib et al, 2010). Diagram pareto adalah alat yang 
memungkinkan faktor yang mempengaruhi fenomena tertentu 
menjadi terorganisir. Berarti dengan gambar grafis ini 
memungkinkan untuk menyajikan baik relatif atau absolute 
distribusi jenis kesalahan, masalah dan penyebabnya 
(Zasadzien dan Bialy, 2011).  
 Diagram pareto tidak hanya menunjukkan peringkat 
relatif masalah mutu, tetapi juga merupakan alat bantu visual 
yang bermanfaat untuk menggambarkan kurva kumulatif yang 
menunjukkan pengaruh kumulatif masalah mutu (Blocher, 
2007). Diagram pareto menunjukkan frekuensi kejadian dari 
berbagai kategori masalah yang dihadapi untuk menentukan 
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mana dari permasalahan yang ada paling sering terjadi. 
Masalah kategori atau penyebab yang ditampilkan pada sumbu 
x grafik batang dan persentase kumulatif ditampilkan pada 
sumbu y dari grafik (Kumaresh dan Bashkaran, 2010). Diagram 
pareto dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
 Proses pembuatan diagram pareto terdiri dari beberapa 
langkah sebagai berikut (Marimin, 2007): 
1. Menentukan masalah apa yang akan diteliti, mengidentifikasi 

kategori-kategori atau penyebab dari masalah yang akan 
dibandingkan dan merencanakan periode pengumpulan 
data, setelah itu melaksanakan pengumpulan data. 

2. Membuat suatu ringkasan daftar atau tabel yang mencatat 
frekuensi kejadian dari masalah yang telah diteliti dengan 
menggunakan formulir pengumpulan data. Sebagai contoh 
dikemukakan daftar masalah kerusakan pada sayuran segar 
(paprika) di minggu pertama bulan Januari 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Membuat daftar masalah secara berurutan berdasarkan 

frekuensi kejadian dari yang tertinggi sampai terendah, serta 
menghitung frekuensi kumulatif, persentase dari total 
kejadian dan persentase dari total kejadian secara kumulatif. 
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4. Menggambar dua garis vertical dan sebuah garis horizontal. 
Garis vertical diletakkan di sebelah kiri dan kanan, setelah 
itu dibuat garis sebeah kiri dengan skala dari nol sampai 
total keseluruhan kerusakan (dalam contoh: 0-52). Garis 
vertical sebelah kanan diberi skala dari 0% sampai 100%. 
Untuk garis horizontal diberi skala sesuai dengan banyaknya 
item masalah yg diklasifikasikan. 

5. Membuat Histogram pada Diagram Pareto  
6. Menggambar kurva kumulatif. 
7. Mengambil tindakan atas penyebab utama dari masalah 

yang sedang terjadi.  

 
Gambar 2.1 Diagram Pareto (Marimin, 2007) 

 

2.5.2 Peta Kontrol P 
 Peta kendali digunakan untuk mendeteksi keadaan yang 
tidak sesuai atau biasa disebut noncorforming/NC dalam suatu 
proses. Peta kendali digolongkan menjadi dua, yaitu peta 
kendali variabel dan peta kendali atribut. Peta kendali atribut 
yang dikembangkan berdasarkan distribusi Binomial adalah 
peta kendali p dan np (Kareni, 2012). Peta kontrol p digunakan 
untuk mengukur proporsi ketidaksesuaian (penyimpangan atau 
sering disebut cacat) dari kelompok suatu inspeksi yang berarti 
untuk mengendalikan proporsi item yang tidak memenuhi 
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spesifikasi dalam suatu proses (Marimin, 2007). Peta kontrol p 
dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
Menurut Pyzdek (2005), 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 diatas garis tengah 

yang dikenal sebagai batas kontrol atas (upper 
specification limits) dan dinotasikan sebagai USL. 

b. Batas kontrol yang ditempatkan dibawah garis tengah 
yang dikenal sebagai batas kontrol bawah (lower 
specification limits) dan dinotasikan sebagai LSL. 

c. Tebaran nilai-nilai karakteristik kualitas yang 
menggambarkan keadaan proses. 

 Sebagai contoh, dalam suatu perusahaan untuk 
kelancaran produksi dan pemasaran bulan Juni 2002, dibuat 
peta kendali p dari produksi ban mobil jenis tertentu yang 
datanya diambil selama 15 hari produksi dalam bulan Mei 2002 
(tanpa hari libur). Jumlah unit ban yang diambil sebagai sampel 
setiap harinya berjumlah 50 ban. Data sampel pengamatan dan 
hasil perhitungan sebagai berikut (Kuswandi dan Erna, 2004): 
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 p = (50 + 60) : 1000 = 0,11 

 Sp =  
       

 
     

             

    
  = 0,01 

 UCL/LCL = p ± 3.Sp = 0,11 ± 3 (0,01) = 0,11 ± 0,03 
 UCLp = 0,11 + 0,03 = 0,13 
 LCLp = 0,11 – 0,03 = 0,08 
 Gambar peta kontrolnya sebagai berikut: 
    

 
Gambar 2.2 Peta Kontrol p  (Kuswandi dan Erna, 2004) 

 

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa ternyata ada 12 
data yang berada diluar garis pengendalian (lebih besar dari 
UCL atau lebih kecil dari LCL). Oleh karena itu, peta kontrol 
harus direvisi dengan menghilangkan perhitungan data yang 
berada diluar garis pengendalian tersebut. 
 

2.5.3 Diagram Sebab Akibat 
 Diagram sebab akibat (cause effect diagram) adalah 
metode grafis sederhana untuk membuat hipotesis mengenai 
rantai penyebab dan akibat serta untuk menyaring potensi 
penyebab dan mengorganisasikan hubungan antar variabel. 
Diagram sebab akibat disusun dalam suatu atmosfer 
brainstorming. Semua elemen dapat terlibat dan menjadi bagian 
penting dari proses pemecahan masalah (Evans dan Lindsay, 
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2007). Diagram sebab akibat merupakan suatu diagram yang 
menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Diagram ini 
dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab 
(sebab) penurunan (akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor  
penyebab tersebut. Diagram ini sering juga disebut diagram 
tulang ikan (fish bone diagram) dan diagram Ishikawa 
(Ishikawa’s diagram) (Gaspersz, 2007) 
 Pengumpulan penyebab akan membantu dalam 
melakukan analisa akar penyebab. Salah satu alat yang 
digunakan untuk memudahkan analisa akar penyebab adalah 
teknik grafis sederhana yang disebut sebab-akibat atau diagram 
tulang ikan yang digambar untuk menyortir faktor-faktor terkait 
yang berkontribusi terhadap situasi tertentu (Kumaresh dan 
Bashkaran, 2010). Sebuah diagram Ishikawa digunakan dalam 
kualitas konstruksi proyek manajemen untuk memperjelas 
penyebab sebenarnya dari masalah yang berhubungan dengan 
kualitas. Setelah itu, tindakan korektif dapat diterapkan untuk 
memperbaiki masalah yang timbul (Rahman et al, 2011). 
Adapun langkah dalam pembuatan diagram sebab-akibat ini 
yaitu mengidentifikasi masalah yang harus dibetulkan, 
menggambar penyebab utama persoalan sebagai tulang-tulang 
dan mengetahui penyebab persoalan dalam area tersebut 
(Maarif dan Tanjung, 2005). Gambar diagram sebab akibat 
dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.3 Diagram Sebab Akibat (Gaspersz, 2007) 
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2.5.4 Failure Modes And Effect Analysis (FMEA) 
 FMEA adalah metode yang tepat untuk mendeteksi 
secara tepat masalah yang dapat terjadi dan untuk 
memprioritaskan kemungkinan masalah berdasarkan urutan 
resiko (Judi et al, 2009). FMEA merupakan sebuah prosedur 
terstruktur yang mengidentifikasi dan mencegah kemungkinan 
terbanyak mode kegagalan. Suatu mode kegagalan yaitu semua 
yang termasuk dalam kecacatan atau kegagalan dalam desain, 
kondisi di luar batas spefikasi yang telah ditetapkan atau 
perubahan-perubahan dalam produk yang menyebabkan 
terganggunya fungsi dari produk itu (Gaspersz, 2007). FMEA 
digunakan untuk mengevaluasi dan mendokumentasikan secara 
sistematis dampak potensial dari setiap kegagalan pada operasi 
produk dan keberhasilan misi, keamanan produk, pemeliharaan 
dan kebutuhan pemeliharaan (Sharma, 2010). 
 Pendekatan FMEA mampu memberi rekomendasi 
perbaikan kualitas. Rekomendasi perbaikan kualitas tersebut 
dapat digunakan untuk menganalisa potensi kegagalan dari 
produk maupun proses (Dewi, 2012). Aspek terpenting FMEA 
adalah evaluasi tingkat resiko kegagalan potensial yang 
diidentifikasi pada setiap sub-sistem atau komponen. Secara 
umum nilai kerugian yang disebabkan pada fungsi atau ruang 
lingkup setiap kegagalan diindikasikan dengan nilai prioritas 
resiko (Namdari, 2011).  

Untuk menentukan prioritas dari bentuk suatu 
kegagalan, tim FMEA harus mendefinisikan terlebih dahulu 
mengenai Severity, Occurance, Detection dan hasil akhirnya 
berupa nilai RPN (Risk Priority Number). Severity (pengaruh 
buruk) merupakan suatu estimasi atau perkiraan subyektif 
tentang bagaimana buruknya pengguna akhir akan merasakan 
akibat dari kegagalan tersebut. Occurance (kemungkinan) 
menunjukkan niali keseringan suatu masalah yang terjadi 
karena potential cause. Detection merupakan alat control yang 
digunakan untuk mendeteksi potential cause. Identifikasi 
metode-metode yang diterapkan untuk mencegah atau 
mendeteksi penyebab mode kegagalan (Gaspersz, 2002). 
Setiap jenis kegagalan mempunyai 1 (satu) nilai RPN. Angka 
RPN merupakan hasil perkalian antara ranking Severity, 
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Occurance dan Detection. Kemudian RPN tersebut disusun dari 
yang terbesar sampai yang terkecil, sehingga dapat diketahui 
jenis kegagalannya yang paling kritis untuk segera dilakukan 
kegiatan korektif (Vanany, 2007). 

 
2.6 Kapabilitas Proses 
 Capability process (Cp) merupakan kemampuan dari 
proses untuk menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi 
mutu dan sudah ditentukan sebelumnya (Haming dan 
Nurnajamudin, 2007). Kapabilitas proses yaitu suatu lingkup 
terjadi variasi suatu proses karena penyebab umum dari suatu 
system atau pencapaian proses dalam kondisi stabil. Kapabilitas 
proses memberikan perkiraan terhadap keputusan suatu 
proses. Kemampuan proses untuk memenuhi spesifikasi kinerja 
proses dinamakan analisis kapabilitas proses. Analisis ini 
digunakan untuk memprediksi kinerja jangka panjang yang 
berada dalam batas pengendali statistic (Evans dan Lindsay, 
2007). 
 Kapabilitas suatu proses menggambarkan seberapa 
seragam proses tersebut. Analisis kapabilitas proses 
memperbandingkan kinerja suatu proses dengan spesifikasinya 
(Hendradi, 2006). Manfaat dilakukannya analisis kemampuan 
proses yaitu dapat menciptakan output yang seragam, kualitas 
dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan untuk 
mengurangi biaya mutu total, dengan memperkecil biaya 
kegagalan internal dan eksternal, memperkirakan seberapa baik 
proses akan memenuhi toleransi dan dapat mengurangi 
variabilitas dalam proses produksi (Dorothea, 2005). 
 
2.7 Penelitian Terdahulu 
 Pada penelitian yang dilakukan oleh Sukardi et al (2011), 
dalam Jurnal Teknologi Pertanian yang berjudul “Aplikasi Six 
Sigma Pada Pengujian Kualitas Produk di UKM Keripik Apel 
Tinjauan Dari Aspek Proses” didapatkan hasil pengukuran 
sigma sebesar 2,11 sigma. Angka tersebut menunjukkan bahwa 
kualitas keripik apel yang dihasilkan oleh industri cukup baik 
(berada pada rata-rata sigma industri di Indonesia). Faktor-
faktor penyebab remukan keripik apel adalah pada mesin, 
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manusia da metode. Rekomendasi atau usulan yang diberikan 
kepada industri antara lain melakukan evaluasi pekerja 
dilakukan secara periodic, menyusun SOP dan menganalisis 
kembali jadwal maintenance. 

Penelitian lain oleh Fauziah et al (2014), dalam jurnal 
teknik industri yang berjudul “Usulan Perbaikan Kualitas 
Menggunakan Menggunakan Metode Six Sigma Untuk 
Mengurangi Jumlah Cacat Produk Tahu Pada Perusahaan 
Pengrajin Tahu Boga Rasa” menjelaskan saat ini produk tahu 
yang dihasilkan dari tiap adonan memilki tekstur yang berongga 
dan ukuran yang tidak seragam. Perlu dilakukan peninjauan 
terhadap kinerja proses di perusahaan Pengrajin Tahu Boga 
Rasa. Perbaikan kualitas ini dapat diselesaikan dengan metode 
Six Sigma melalui tahap Define, Measure, Analyze, Improve dan 
Control. Nilai sigma level dan DPMO sebelum perbaikan 
sebesar 3,684σ dan 14557,31. Hal ini menunjukkan bahwa 
perusahaan belum menerapkan proses produksi dengan baik, 
karena masih jauh dari target 6σ. Dan setelah dilakukan 
implementasi perbaikan, didapatkan sigma level dan DPMO 
sebesar 4,003σ dan 890,476. Meningkatnya nilai sigma dan 
DPMO, dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan performansi 
perusahaan. 

Penelitian lain oleh Ditaharyani (2008) dalam jurnal 
Teknik Industri, yang berjudul “The Quality Improvement of 
Primer Packaging Process Using Six Sigma Methodology”. 
Membahas mengenai peningkatan kualitas dari kemasan primer 
menggunakan metode six sigma merupakan implementasi yang 
cukup baik. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa variasi 
kualitas output dalam proses primer kemasan disebabkan oleh 
ada standar operasi prosedur untuk proses primer kemasan 
dengan pengaturan mesin sachet yang salah dan keterampilan 
operator yang rendah. Untuk meningkatkan proses kemampuan 
proses primer kemasan harus dilakukan pelatihan dalam 
mengoperasikan mesin sachet dengan beberapa setting. 
Berdasarkan DPMO dan perhitungan tingkat sigma, penerapan 
six sigma di primer proses pengemasan masih di bawah 
standar. Perusahaan perlu melakukan pelatihan dan desain 
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standar operasi prosedur untuk setiap langkah dari proses 
produksi minuman Cranberry. 
 Pada penelitian lain oleh Lubis (2013) dalam Jurnal 
Teknik Elektro yang berjudul “Pengendalian Kualitas Tepung 
Tapioka Menggunakan Metode Six Sigma pada PT. Sari Pati 
Semudun Jaya di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten 
Pontianak” membahas mengenai pengendalian kualiats produk 
di PT. Sari Pati. Dari hasil penelitian diketahui bahwa selama ini 
perusahaan belum menggunakan metode pengendalian kualitas 
yang baku dan hanya mengandalkan intuisi karyawannya yang 
telah lama bekerja dan memiliki pengalaman. Hal tersebut yang 
menyebabkan adanya cacat produk tepung tapioka khususnya 
pada tahapan penggilingan dan penyaringan. Terdapat tiga jenis 
cacat pada tepung tapioka yang dihasilkan yaitu kw, briket dan 
antah. Berdasarkan perhitungan nilai sigma diketahui nilai rata-
rata sigma sebelum dilakukan pengendalian kualitas 
menggunakan metode six sigma sebesar 3,89 dengan 8412,22 
Defect Per Million Opportunities (DPMO). Setelah dilakukan 
penerapan six sigma terjadi penurunan tingkat DPMO menjadi 
2.096,06 dan level sigma sebesar 4.36. hal tersebut 
menunjukkan bahwa metode six sigma berhasil menekan 
tingkat kecacatan produk tepung tapioka pada PT. Sari Pati 
Semudun Jaya. 
 
 
 
 


