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I. PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan 
keanekaragaman hayati, salah satunya yaitu produk hortikultura 
berupa buah yang beragam. Nangka merupakan salah satu 
jenis buah tropis yang berasal dari India dan dapat tumbuh 
hampir di setiap daerah seluruh nusantara. Menurut Badan 
Pusat Statistik (BPS) (2012), dari data produksi buah nangka 
yang tercatat tahun 2010 sampai 2012, terjadi peningkatan 
produksi sebesar 14,8% dari jumlah produksi tahun 2010 
sebesar 578. 327 ton menjadi 663. 936 ton di tahun 2012. Buah 
nangka memiliki sifat musiman, mudah rusak (perishable),dan 
umur simpannya singkat. Bila tidak ditangani dengan baik maka 
akan mengalami kerusakan dan busuk. Salah satu alternatif 
untuk meningkatkan umur simpan dan pemanfaatan buah serta 
memberikan nilai tambah produk buah-buahan yaitu dengan 
melakukan pengolahan buah menjadi keripik buah.  

Usaha Dagang (UD) Sabar Jaya merupakan salah satu 
industri keripik buah di Kabupaten Malang. UD. Sabar Jaya 
telah mampu mengolah sebanyak ± 2 ton buah segar per 
harinya untuk diolah menjadi keripik buah dengan merk dagang 
“LEVINA”. Produk keripik buah yang diproduksi oleh UD. Sabar 
Jaya terdiri dari keripik nangka, apel, mangga, salak, nanas, 
semangka, dan rambutan. Dari keseluruhan jenis keripik buah 
yang diproduksi, keripik nangka merupakan produk utama UD. 
Sabar Jaya karena paling banyak diminati oleh konsumen. Hal 
tersebut dapat diketahui dari data jumlah permintaan produk 
keripik nangka per tahun yang lebih besar dibandingkan keripik 
jenis lainnya. Permintaan akan keripik nangka sebesar ± 20 ton 
per tahun sedangkan untuk keripik apel ± 5 ton per tahun dan 
keripik salak sebesar ± 3 ton per tahun. Saat ini, banyak usaha 
pesaing yang memasarkan produk sejenis. Dalam  menghadapi  
persaingan di  pasar, kualitas produk merupakan salah satu hal 
yang penting untuk meningkatkan daya saing. Salah satu 
tantangan utama yang dihadapi UD. Sabar Jaya dalam 
menghasilkan produk yang berkualitas adalah masih terdapat 
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banyaknya defect product atau cacat produk selama  proses  
produksi khususnya berupa bentuk yang tidak utuh atau remuk 
dengan presentase sebesar 74,5% dari keseluruhan jenis cacat 
berdasarkan data kecacatan produk tahun 2014. Oleh karena 
itu, pegendalian kualitas diperlukan agar produk yang dihasilkan 
dapat  memenuhi kualitas sesuai permintaan konsumen.  

Pengendalian kualitas merupakan salah satu kegiatan 
yang sangat erat kaitannya dengan proses produksi, dimana 
pada pengendalian kualitas ini dilakukan pemeriksaan serta 
pengujian karakteristik kualitas yang dimiliki produk. 
Karakteristik tersebut berguna untuk penilaian atas kemampuan 
proses produksinya yang dikaitkan dengan standar spesifikasi 
produk (Susetyo et al, 2011). Six sigma dapat dianggap proses 
lanjutan pengendalian kualitas sebagai aplikasi peningkatan 
kualitas produk agar memberikan keuntungan yang lebih baik 
(Brue, 2006). Six sigma adalah sebuah metodologi terstruktur 
untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha 
mengurangi variasi proses sekaligus mengurangi cacat produk 
yang diluar spesifikasi dengan menggunakan statistik dan 
problem solving tools yang intensif (Manggala, 2005). Menurut 
Pande dan Holpp (2003), six sigma dapat memberikan 
kontribusi tidak hanya dapat mengukur dan menganalisis 
kinerja, tetapi juga untuk memperbaiki suatu proses bisnis. 

Beberapa keunggulan metode ini dibandingkan dengan 
metode lainnya yaitu dapat meningkatkkan produktivitas rata-
rata, menurunkan biaya akibat banyaknya kegagalan mencapai 
kualitas dan penghematan biaya manufacturing (Gaspersz, 
2007). Dengan penerapan metode Six Sigma dalam 
mengurangi jumlah cacat produk di UD. Sabar Jaya dapat 
memberikan keuntungan untuk mengurangi kerugian sampai 
batas seminimal mungkin. Pada akhirnya penerapan Six Sigma 
akan memberikan pengaruh yang positif terkait dengan 
perbaikan maupun peningkatan kualitas produk. Oleh karena itu 
dalam penelitian ini akan dilakukan analisis pengendalian 
kualitas melalui pendekatan Six Sigma pada proses produksi 
keripik buah nangka di UD. Sabar Jaya Kabupaten Malang. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Berapa besar nilai sigma proses produksi keripik nangka 
di UD. Sabar Jaya yang dihitung dengan metode Six 
Sigma? 

2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya 
cacat produk pada produk keripik nangka di UD. Sabar 
Jaya? 

3. Bagaimana prioritas usulan perbaikan yang diperlukan 
untuk mengurangi jumlah cacat produk pada produk 
keripik nangka di UD. Sabar Jaya? 

4. Bagaimana hasil perbandingan kualitas keripik dari buah 
nangka Semarang dengan buah nangka Malang? 
 

1.3 Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui nilai sigma proses produksi keripik nangka 
di UD. Sabar Jaya dengan metode Six Sigma 

2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya 
cacat produk pada produk keripik nangka di UD. Sabar 
Jaya 

3. Mengetahui prioritas usulan perbaikan yang diperlukan 
untuk mengurangi jumlah cacat produk pada produk 
keripik nangka di UD. Sabar Jaya 

4. Mengetahui hasil perbandingan kualitas keripik dari buah 
nangka Semarang dengan buah nangka Malang 
 

1.4 Manfaat  
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan masukan bagi pihak UD. Sabar Jaya 
yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penentuan 
kebijakan yang terkait dengan perbaikan maupun peningkatan 
kualitas produk. Dan dapat dipergunakan sebagai acuan 
maupun referensi dalam penelitian selanjutnya yang terkait 
dengan metode Six Sigma. 

 
 

 


