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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 
 Usaha Dagang (UD) Sabar Jaya merupakan sebuah 
usaha yang bergerak dalam bidang pengolahan pangan dengan 
produk akhir berupa keripik buah. Usaha ini didirikan pada bulan 
November 2008 oleh Bapak Choliq (alm) bersama istrinya yang 
bernama Ibu Yuliana. Lokasi produksi dari UD. Sabar Jaya ini 
berada di Jalan Raya Bunut Wetan dan untuk outletnya sendiri 
berlokasi di Jalan Raya Wendit (tepat didepan Wisata 
Pemandian Wendit), Kabupaten Malang. 
 Pada awal mula berdirinya, UD. Sabar Jaya hanya 
memproduksi keripik salak dengan dibantu ± 10 orang karyawan 
yang merupakan tetangga dari pemilik. Daerah distribusinya 
pada saat itu hanya sedikit dan belum memiliki merk sendiri 
serta pejualannya dalam bentuk kiloan. Seiring berjalannya 
waktu, UD. Sabar Jaya mengalami perkembangan yang 
semakin pesat secara bertahap. Teknologi yang digunakan 
untuk memproduksi keripik buah semakin canggih, begitu pula 
dengan jumlah karyawan yang semakin bertambah. Hingga saat 
ini keseluruhan jumlah karyawan di UD. Sabar Jaya yaitu 35 
orang dimana 22 orang di bagian produksi, 8 orang di bagian 
packaging, 2 orang di bagian toko dan 3 orang bagian 
pemasaran.  

Produk yang dihasilkan saat ini semakin beragam antara 
lain keripik salak, apel, nangka, nanas, rambutan, semangka 
dan mangga. Keripik nangka sendiri memiliki dua jenis 
kualifikasi yaitu Super dan KW. Karena buah yang digunakan 
sebagai bahan baku pembuatan keripik buah bersifat musiman, 
maka kapasitas produksi dari masing-masing keripik buah 
menyesuaikan dengan banyaknya jumlah buah yang tersedia 
dari supplier. Bahan baku yang datang akan langsung diolah 
menjadi keripik buah untuk mencegah terjadinya penumpukan 
bahan baku di warehouse dan produksi dilakukan sesuai 
dengan musim buah yang ada. Meskipun memproduksi 
berbagai macam keripik buah, produk utama UD. Sabar Jaya 
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yaitu keripik nangka. Dan saat ini UD. Sabar Jaya sudah 
memiliki merk sendiri yang bernama “LEVINA”. 
 
4.2 Proses Produksi 
   Proses produksi pada perusahaan ini adalah proses 
produksi yang bersifat continue, dimana bahan dasar mengalir 
secara berurutan melalui beberapa tahap sesuai dengan 
Gambar 4.1 yang menunjukkan tahapan proses produksi keripik 
buah nangka. 
 
1. Proses Sortasi  
   Proses ini merupakan proses awal dalam pembuatan 

keripik buah nangka. Buah nangka yang diolah dipasok 
langsung dari daerah Semarang dengan jadwal kedatangan 
setiap hari Selasa dan Sabtu sebanyak ± 7ton setiap 
pengiriman. Buah nangka yang dikirim oleh supplier dalam 
kondisi belum sepenuhnya  matang. Hal tersebut bertujuan 
agar buah tidak terlalu matang atau bahkan busuk ketika 
sampai di Malang, sehingga sebelum diproduksi buah diberi 
karbit dan diperam dengan ditutup terpal. Buah nangka yang 
siap diproduksi selanjutnya disortasi terlebih dahulu untuk 
mendapatkan bahan yang baik dan tidak cacat (rusak atau 
busuk). Buah nangka yang cacat tidak dimasukkan pada 
proses selanjutnya atau dibuang. 

   Proses penting dalam keberhasilan proses produksi 
yauti persiapan bahan  baku yang meliputi sortasi dan 
pembersihan bahan baku. Sortasi dilakukan untuk memilah 
dan memisahkan antara buah yang baik dan cacat sebelum 
diolah. Proses sortasi yang teliti dan pembersihan yang 
sempurna dapat menghasilkan produk akhir dengan kualitas 
yang baik (Suprapti, 2008). 
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Buah Nangka

Sortasi

Pengupasan dan pemotongan

Perendaman 

± 1 jam 

Penirisan Air

±15 menit

Pembekuan

±12 jam dengan suhu -10
o
C

Penggorengan (Frying)

± 1,5 jam dengan suhu 90°C

dan tekanan 80 cmgh

Penirisan Minyak (Spinning)

Grading

Buah Nangka Cacat

Biji,Dami dan Kulit

Larutan Natrium 

Metabisulfit

0,29%

Minyak Goreng 

± 144 liter

Minyak Sisa 

Penggorengan

Air Sisa Perendaman

Keripik Buah Nangka

Pengemasan

 
Gambar 4.1 Diagram Alir Proses Produksi Keripik Buah Nangka di 

UD. Sabar Jaya 
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2. Proses Pengupasan dan pemotongan    
Proses pengupasan dan pemotongan dilakukan 

setelah bahan baku lolos tahap sortasi. Buah nangka 
dibelah menjadi 4 bagian memanjang kemudian 
dipisahkan dari scrapnya (kulit, dami, dan biji) dan 
dipotong vertikal menjadi dua bagian yang sama. Proses 
pengupasan dan pemotongan di UD. Sabar Jaya dapat 
dilihat pada Gambar 4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Proses Pengupasan dan pemotongan 
 

3. Proses Perendaman 
  Buah nangka yang telah dikupas dan dipotong 
selanjutnya direndam selama ± 1 jam didalam bak 
perendaman yang berisi larutan natrium metabisulfit 
dengan takaran 350gram bubuk natrium metabisulfit yang 
dilarutkan dalam 120liter air. Perendaman dalam larutan 
natrium metabisulsit bertujuan untuk mencegah browning 
dan sebagai pengawet. Menurut Kemenristek (2006), 
pemakaian natrium metabisulfit (Na2S2O5) dalam 
pengolahan bahan pangan bertujuan untuk mencegah 
proses pencoklatan pada buah sebelum diolah, 
menghilangkan bau dan rasa getir terutama pada ubi 
kayu serta untuk mempertahankan warna agar menarik. 
Dosis penggunaan natrium metabisulfit pada bahan 
pangan yang diizinkan yaitu 0,1-0,6 %. 
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4. Proses Penirisan 
Buah nangka yang telah direndam dalam larutan 

natrium metabisulfit, dimasukkan dalam keranjang-
keranjang untuk ditiriskan selama ± 15 menit sebelum 
dibekukan. Berat bahan pada setiap keranjang ± 6,5 kg. 
Bahan ditiriskan seperti pada Gambar 4.3.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gambar 4.3 Proses Penirisan 
 

5. Proses Pembekuan 
  Buah nangka dalam keranjang-keranjang yang 
telah ditiriskan kemudian dimasukkan ke dalam freezer-
freezer besar yang ada. Bahan tersebut dibekukan 
selama ± 12 jam dengan suhu -10oC. Proses pembekuan 
dapat dilihat pada Gambar 4.4. Menurut Nofrianti (2013), 
dalam pembuatan keripik buah, metode pengeringan 
beku (freeze drying) memiliki keunggulan yang paling 
penting untuk membentuk sifat renyah (crunchy). Efek 
kejut menggoreng bahan beku dalam suatu lemari hampa 
udara dapat menyebabkan perubahan mendadak butiran 
es menjadi uap. Sehingga saat penggorengan, keripik 
yang dihasilkan lebih renyah dan menghasilkan produk 
yang bersifat porous dengan perubahan yang sangat kecil 
terhadap ukuran dan bentuk bahan aslinya. 
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Gambar 4.4 Proses Pembekuan 
 

6. Proses Penggorengan (Frying) 
  Proses penggorengan atau frying merupakan 
proses utama dalam pembuatan keripik buah. Pada 
proses ini buah akan berubah teksturnya menjadi kering 
dan lebih renyah karena digoreng dalam minyak secara 
vacum menggunakan mesin vacuum frying. Buah nangka 
yang telah dibekukan kemudian digoreng dalam minyak 
sebanyak ±144 liter selama 1,5jam dengan suhu 90oC 
dan tekanan sebesar 80 cmhg. Mesin vacuum frying yang 
digunakan memiliki kapasitas 40kg. Proses 
penggorengan yang dilakukan di UD. Sabar Jaya dapat 
dilihat Gambar 4.5. Menurut Argo, dkk (2011), untuk 
menghasilkan produk keripik buah dengan kualitas yang 
bagus dalam artian warna, aroma, rasa yang tidak 
berubah dan renyah, pengaturan suhu tidak boleh 
melebihi 85oC dan tekanan vakum antara 65-75 cmHg. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu akhir produk 
yang digoreng adalah kualitas bahan, kualitas minyak 
goreng, jenis alat penggorengan dan sistem kemasan 
produk akhir. 
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Gambar 4.5 Proses Penggorengan (Frying) 
 

7. Proses Penirisan Minyak (Spinning) 
  Buah nangka yang telah menjadi keripik nangka, 
selanjutnya ditiriskan menggunakan spinner untuk 
menghilangkan sisa minyak selama proses 
penggorengan. Proses pengeringan dilakukan hingga 
keripik dirasa cukup kering dari minyak. Proses spinning 
seperti pada Gambar 4.6. Menurut Hamimi, dkk (2011)  
prinsip utama mesin peniris minyak (spinner) adalah 
mengurangi kandungan minyak bahan dengan 
menggunakan teknik  putaran  tinggi  (sentrifus) sehingga 
mampu  menarik  sebagian minyak keluar. Pengeringan 
keripik dengan  putaran yang tepat mampu mengeluarkan 
minyak dari bahan yang diaktus sehingga menghasilkan 
keripik dengan permukaan bahan yang tidak mengkilat  
atau  keset dan teksturnya lebih renyah. 
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Gambar 4.6 Proses Pengeringan (Spinning) 

 

8. Proses Grading 
  Keripik nangka hasil produksi selanjutnya 
dikelompokkan sesuai tingkat kualitasnya. Tingkat 
kualitas yang ditetapkan oleh UD. Sabar Jaya ada dua 
yaitu Super dan KW. Kualitas Super memiliki ciri-ciri 
bentuk keripik bulat utuh dan warna kuning keemasan, 
sedangkan kualitas KW adalah keripik yang tidak 
utuh/remukan dari kualitas Super serta warnanya 
cenderung lebih coklat. Penggolongan mutu (grading) 
adalah kegiatan mengklasifikasikan hasil produksi ke 
dalam beberapa golongan mutu yang berbeda. 
Perbedaan itu dapat ditentukan oleh perbedaan bentuk, 
ukuran, tingkat kematangan atau spesifikasi yang lain. 
Penggolongan mutu produk ke dalam golongan standar 
sangat mempermudah proses pembelian dan penjualan 
serta membantu sistem pemasaran bekerja secara lebih 
efisien (Hanafie, 2010). 
 

9. Proses Pengemasan  
 Setelah grading selesai, dilanjutkan dengan 

proses pengemasan. Ada dua jenis kemasan dalam 
ukuran 100gram yang digunakan untuk membedakan 
tingkat kualitas keripik yaitu plastik bening untuk Super 
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dan alumunium foil untuk KW, dapat dilihat seperti pada 
Gambar 4.7.  

          
     (a)           (b) 

Gambar 4.7 (a) Kemasan plastik bening untuk keripik kualitas Super  
dan (b) Kemasan alumunium foil untuk keripik kualitas KW 

 

4.3 Pengendalian Kualitas dengan Metode Six Sigma 
 Pengendalian kualitas pada proses produksi keripik buah 
nangka hanya akan dilakukan melalui 4 tahap dari keseluruhan 
tahapan perbaikan kualitas Six Sigma yaitu Define 
(pendefinisian), Measure (pengukuran), Analyze 
(penganalisaan) dan Improve (pengembangan). 
4.3.1 Tahap Define (Pendefinisian) 
   Tahap ini mempunyai tujuan untuk mencari proses yang 
memiliki kontribusi terbesar dalam menyebabkan kecacatan 
atau buruknya kualitas akhir produk keripik buah nangka. Tahap 
define terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut: 
4.3.1.1 Identifikasi Karakteristik Kualitas Keripik Buah 

Nangka  
 Pada tahap ini yang dilakukan  adalah menentukan 

Critical to Quality (CTQ) untuk mengetahui apa saja yang 
menjadi karakteristik kualitas keripik buah nangka. Berdasarkan 
hasil laporan kualitas dari bagian produksi UD. Sabar Jaya, 
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kecacatan yang terjadi pada keripik buah nangka menurut 
kualitas visual antara lain yaitu: 

a. Cacat Tidak Utuh atau Remuk 
  Bentuk yang tidak utuh atau remuk merupakan 
salah satu jenis cacat yang paling sering terjadi pada 
produk akhir. Berdasarkan informasi dari kepala bagian 
produksi mengatakan bahwa cacat seperti ini dapat 
terjadi bila bahan baku memiliki ketebalan buah yang 
terlalu tipis sehingga mudah remuk saat proses frying. 
Selain itu juga disebabkan tidak adanya pengaturan 
kecepatan pada tahap spinning karena mesin spinner 
yang ada di UD. Sabar Jaya telah dimodifikasi. Bagi 
pemilik UD. Sabar Jaya cacat semacam ini tidak terlalu 
menjadi masalah, karena produk ini masih dapat dijual 
dengan tingkat kualitas KW dalam kemasan alumunium 
foil. Cacat tidak utuh atau remuk dapat dilihat pada 
Gambar 4.8. 

         

Gambar 4.8 Cacat Tidak Utuh atau Remuk 
 

b. Cacat Gosong 
  Tahap inti pembuatan keripik buah yaitu 
penggorengan (frying). Suhu penggorengan sangat 
menentukan hasil warna produk akhir. Apabila suhu 
selama proses penggorengan tidak diatur sesuai standar 
dan putaran tuas penggorengan tidak diperhatikan, maka 
produk akhir yang dihasilkan cenderung menghasilkan 
warna gosong (terlalu coklat kehitaman) dan tidak 
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merata. Menurut kepala bagian produksi, cacat produk 
semacam ini tidak dapat diperbaiki lagi jika gosongnya 
parah sehingga seringkali dibuang. Adapula yang dijual di 
Pasar Pakis, Kab. Malang dengan harga Rp. 5000,00 per 
250gram dalam kemasan plastik jika cacat keripiknya 
tidak terlalu parah (hanya warna tidak merata). Cacat 
berupa warna produk akhir keripik buah nangka yang 
gosong dan tidak merata dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

              
(a) (b) 

 
Gambar 4.9 (a) Cacat Gosong, dan (b) Cacat Warna Tidak 

merata yang dijual di Pasar Pakis, Kab. Malang 
 

c. Cacat Kotor 
  Produk akhir yang dinyatakan kotor adalah 
keripik buah nangka yang tidak sengaja jatuh dan 
tertinggal di sela-sela mesin spinner selama proses 
produksi dilakukan. Cacat semacam ini biasanya 
dibersihkan setelah keseluruhan proses produksi selesai 
dijalankan setiap harinya. Cacat kotor yang terjadi selama 
proses produksi di UD. Sabar Jaya dapat dilihat pada 
Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10 Cacat Kotor 

 

d. Cacat Kurang Kering 
  Pada proses produksi keripik buah, cacat berupa 
produk akhir kurang kering mungkin saja dapat terjadi. 
Cacat semacam ini pernah dialami di UD. Sabar Jaya 
selama ± 6 tahun terakhir sejak awal usaha didirikan, 
namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Berdasarkan 
informasi dari pemilik UD. Sabar Jaya, hal ini terjadi 
karena pemadaman listrik tiba-tiba tanpa pemberitahuan 
sebelumnya. Hampir keseluruhan alat dan mesin yang 
digunakan selama proses produksi menggunakan listrik 
terutama mesin vacuum frying yang menjadi mesin inti 
dalam pembuatan keripik buah. Sejak awal 2015, cacat 
ini sudah tidak pernah terjadi lagi karena pemilik 
menambahkan mesin genset untuk mengantisipasi 
terhentinya proses frying karena listrik padam. 
 

4.3.1.2 Pemilihan Critical to Quality (CTQ) 
Kunci karakteristik kualitas (CTQ) merupakan elemen dari 

proses yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian 
kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Kunci karakteristik 
kualitas produk keripik buah nangka di UD. Sabar Jaya dapat 
diketahui dari data frekuensi kejadian cacat produk selama 
proses produksi tahun 2015, data tersebut dapat dilihat pada 
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Tabel 4.1. Informasi dari Tabel 4.1 kemudian digambarkan 
dalam sebuah diagram Pareto seperti pada Gambar 4.11. 

 
Tabel 4.1 Cacat Produk Keripik Buah Nangka Tahun 2015 

No Bulan 
Produksi 

(Kg) 

Jenis Cacat (Kg) 

Total 
Cacat 

Cacat 
Tidak 
Utuh 

Cacat 
Gosong 

Cacat 
Kotor 

1 Januari  3644 508,4 227,7 23,8 759,9 

2 Ferbruari  2872 289 89,6 10,6 389,2 

3 Maret  1974 274,6 54,3 9,8 338,7 

4 April  0 0 0 0 0 

5 Mei  0 0 0 0 0 

6 Juni  0 0 0 0 0 

7 Juli  0 0 0 0 0 

8 Agustus  0 0 0 0 0 

9 September  0 0 0 0 0 

10 Oktober  1027 137,2 169,2 11,4 317,8 

11 November  1657 109,4 56 7,3 172,7 

12 Desember  2067 275 99,6 16,5 391,1 

Total 13241 1593,6 696,4 79,4 2369,4 

Sumber: Data Primer (2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Gambar 4.11 Diagram Pareto Cacat Produk Keripik Buah Nangka 
Tahun 2015 
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Pada Gambar 4.11, cacat produk yang sering terjadi 
yaitu cacat tidak utuh atau remuk dengan frekuensi cacat 
tesebesar 67,3%, kemudian cacat gosong sebesar 29,4% dan 
cacat kotor 3.4%. Berdasarkan grafik di atas, permasalahan 
yang memiliki prioritas utama untuk mendapat perbaikan adalah 
cacat tidak utuh atau remuk dan juga gosong, karena kedua 
faktor tersebut menjadi penyebab cacat produk sebesar 96,6%. 
Analisis pareto adalah teknik menghitung angka dan jenis 
kemungkinan cacat yang terjadi di dalam sebuah produk atau 
jasa. Konsepnya dinamakan dengan aturan 80-20, yaitu 80% 
aktivitas disebabkan oleh 20% faktor. Apabila dari beberapa 
faktor cacat, jumlah faktor pertama dan faktor kedua mencapai 
85% dari seluruh jenis cacat maka kedua faktor tersebut harus 
ditangani terlebih dahulu (Lind dkk, 2008) 

 
4.3.2 Tahap Measure (Pengukuran) 
 Pengukuran merupakan suatu tahap transisi kunci, 
tahap yang berfungsi untuk menyaring masalah dan memulai 
penelitian tentang akar masalah yang lebih memfokuskan pada 
masalah secara luas berdasarkan ukuran proses dan output 
(Pande, 2004). Tahap measure bisa juga diartikan sebagai 
tahap mengukur level sigma. Tahap measure terdiri dari 
beberapa tahap antara lain: 
4.3.2.1 Pengambilan Sampel 
 Berdasarkan hasil dari wawancara dengan kepala 
bagian produksi, jenis cacat tidak utuh atau remuk diduga 
disebabkan karena tidak adanya pengawasan dan pengaturan 
kecepatan pada tahap spinning karena mesin spinner yang ada 
di UD. Sabar Jaya telah dimodifikasi. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan menimbang remukan keripik buah nangka per 
100 gram setelah proses spinning dan diambil secara acak 
(simple random sampling). UD. Sabar Jaya dapat menghasilkan 
keripik buah nangka ± 150 kg perhari atau sebanyak ± 1500 
kemasan per harinya (dalam ukuran 100 gram). Berdasarkan 
inspeksi normal ANSI/ASQC Z1.9-1993 pada Tabel 3.1, jika 
banyak produk yang dihasilkan 1201-3200 maka jumlah sampel 
yang diambil sebanyak 50. Pengambilan sampel dilakukan 
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selama 10 hari kerja, dalam 1 hari dilakukan pengambilan 
sebanyak 50 sampel secara acak, sehingga secara keseluruhan 
diperoleh sebanyak 500 sampel. Sampel diamati selama 3 shift 
per harinya yaitu dari pukul 04.00-09.00 WIB, 09.00-14.00 WIB 
dan 14.00-19.00 WIB dimana setiap shift melakukan 3 kali 
proses, sehingga dalam 1 hari kerja terdapat 9 kali proses. 
Untuk mendapatkan 50 sampel dalam 1 hari, maka dilakukan 
pengambilan sampel sebanyak ± 6 kali di setiap proses. Data 
pengambilan sampel cacat tidak utuh atau remuk keripik buah 
nangka setelah proses spinning mulai hari ke-1 sampai dengan 
hari ke-10 dapat dilihat pada Lampiran 2. 
 
4.3.2.2 Uji Kenormalan Data 
 Uji kenormalan dilakukan sebagai salah satu syarat 
untuk menentukan kapabilitas proses pada tahap selanjutnya 
yang datanya harus terdistribusi normal (Nisfiannoor, 2009). Uji 
kenormalan data dilakukan sebelum pembuatan peta kontrol p. 
Data sampel yang telah diambil diuji kenormalan datanya 
dahulu menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov 
dengan bantuan Software SPSS 17. Uji kenormalan data cacat 
produk bulan Maret 2016 dapat dilihat pada Lampiran 3. Hasil 
uji kenormalan pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa nilai 
Kolmogorov Smirnov yang didapat yaitu 0,462 > 0,05, setelah 
peta p dibuat ternyata terdapat dua titik yang keluar batas 
kendali. Titik tersebut direvisi satu per satu kemudian diuji 
normalitasnya lagi. Hasil yang didapatkan setelah revisi pertama 
0,503 > 0,05 dan setelah revisi kedua 0,546 > 0,05, sehingga 
variabel dinyatakan berdistribusi normal. 
 
4.3.2.3 Pembuatan Peta Kontrol P 
   Peta kendali merupakan salah satu (tool) untuk 
melakukan pengendalian proses statistik. Data cacat produk 
setelah proses spinning kemudian diplotkan pada peta kendali 
untuk mengetahui data sudah terkendali atau belum terkendali. 
Peta kontrol P dapat dilihat pada Gambar 4.12 dan perhitungan 
UCL dan LCL untuk peta kontrol P masing-masing dapat dilihat 
pada Lampiran 4. 
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Gambar 4.12 Peta Kontrol P Cacat Remuk Setelah Proses 

Spinning 
 

  Pada Gambar 4.12, dapat dilihat bahwa terdapat dua titik 
yang keluar dari batas kendali, sehingga perlu dilakukan revisi 
dengan cara membuang atau menghapus data tersebut. 
Menurut Hargo (2013), jika nilai sampel jatuh di luar batas 
pengendalian, maka perlu dilakukan perbaikan dengan cara 
membuang outlier. Apabila berada diluar batas kendali maka 
akan dilakukan revisi terhadap garis pusat dan batas 
pengendali. Peta kontrol P setelah revisi pertama dapat dilihat 
pada Gambar 4.13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Gambar 4.13 Peta Kontrol P Cacat Remuk Setelah Proses 
Spinning (Setelah Revisi Pertama) 
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Pada Gambar 4.13, dapat dilihat bahwa setelah titik pertama 
yang keluar dari batas kendali (data ke-6) telah direvisi ternyata 
tidak berpengaruh pada titik kedua (data ke-24), sehingga perlu 
dilakukan revisi lagi agar proses stabil. Peta kontrol P setelah 
revisi kedua dapat dilihat pada Gambar 4.14. 
 

       
Gambar 4.14 Peta Kontrol P Cacat Remuk Setelah Proses 

Spinning (Setelah Revisi Kedua) 
 

Pada Gambar 4.14 dapat dilihat bahwa data berada 
pada batas kendali atau proses sudah stabil. Pembuatan peta 
kendali ini akan memudahkan dalam memonitor kinerja proses 
serta mendeteksi secara cepat kondisi diluar kendali.  Menurut 
Rustendi (2012), suatu proses dikatakan terkendali atau stabil 
apabila nilai variasi yang diplotkan pada peta kendali memiliki 
pola terdapat 2 atau 3 titik yang dekat dengan garis pusat, 
sedikit titik-titik yang dekat dengan batas kendali, titik-titik 
terletak bolak-balik di antara garis pusat, jumlah titik-titik pada 
kedua sisi dari garis pusat seimbang dan tidak ada yang 
melewati batas-batas kendali. 
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4.3.2.4 Kapabilitas Proses (Capability Process) 
  Pengukuran kapabilitas proses adalah untuk mengetahui 
kelayakan suatu proses dalam menghasilkan produk. Proses 
spinning menghasilkan cacat terbanyak pada pembuatan keripik 
nangka, maka dilakukan pengukuran kapabilitas proses untuk 
mengetahui kelayakan proses tersebut dalam menghasilkan 
produk. Penentuan nilai kapabilitas proses untuk sampel 
dengan data atribut dapat dilihat dari % final yield yang 
dihasilkan pada proses tersebut. Perhitungan final yield 
dilakukan dengan menggunakan rumus (4), yaitu: 

FINAL YIELD  = 100% - (
     

     
         

  = 100% - 29,16% 
  = 70,84 % 

 Hasil perhitungan menunjukkan bahwa final yield 
sebesar 70,84%. Menurut Pande (2004), suatu proses dapat 
dikatakan sudah baik apabila nilai % final yield tersebut ≥ 
99,99% untuk standar internasional dan ≥ 69,2% untuk standar 
Indonesia. Karena itu, kapabilitas proses UD. Sabar Jaya 
sebesar 70,84% dikatakan layak untuk standar industri di 
Indonesia. Untuk mencapai standar internasional, UD. Sabar 
Jaya masih memerlukan adanya perbaikan dan peningkatan 
agar bisa mencapai standar industri internasional. Kapabilitas 
proses menunjukkan hasil terbaik yang akan dicapai proses 
tersebut dalam jangka panjang. Kapabilitas proses sangat 
ditentukan oleh kemampuan teknologi dalam mengontrol proses 
(Evans dan Lindsay, 2007). 

 
4.3.2.5 Perhitungan Nilai Defect Per Million Opportunities 

(DPMO) dan Level Sigma 
 Perhitungan Nilai Defect Per Million Opportunities 
(DPMO) dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak 
penyimpangan yang terjadi. Nilai total DPMO tersebut akan 
dikonversikan ke dalam nilai sigma untuk mengetahui seberapa 
besar kapabilitas sigma pada jangka waktu tersebut. Nilai sigma 
dapat dijadikan sebagai salah satu parameter keberhasilan 
pencapaian target kualitas. Semakin tinggi nilai sigma, maka 
akan membuat tingkat kecacatan yang diproduksi per satu juta 
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kesempatan (DPMO) semakin rendah. Hasil perhitungan nilai 
DPMO dan nilai sigma dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Perhitungan Nilai DPMO dan Nilai Sigma 

Kode Tindakan Persamaan 
Hasil 

Perhitungan 

1 Proses apa yang 
ingin diketahui 

- 
Proses 

Spinning 
2 Berapa banyak unit 

yang diperiksa 
- 50400gr 

3 Berapa banyak unit 
yang cacat 

- 14696gr 

4 Hitung DPO Kode 3/ 
Kode 2 

0,2916 

5 Hitung DPMO Kode 
4*1000000 

291600 

6 Konversi nilai 
DPMO ke dalam 
nilai sigma 

- 2,05 

Sumber: Data Primer (2016) 

 Pada Tabel 4.2 menunjukkan nilai DPMO yang 
didapatkan yaitu 291600 dengan nilai sigma sebesar 2,05. Nilai 
sigma tersebut dapat dikategorikan cukup baik untuk industri di 
Indonesia. Menurut Gaspersz (2005), rata-rata industri di 
Indonesia mempunyai kapabilitas sigma sebesar 2,00 sigma. 
Nilai tersebut mengindikasikan bahwa perlunya perbaikan 
secara berlanjut untuk mencapai kapabilitas proses tertinggi. 
Karena itu, nilai sigma sebesar 2,05 dikategorikan sudah baik, 
karena berada di atas rata-rata industri di Indonesia. Konversi 
nilai DPMO ke dalam nilai sigma dapat dilakukan menggunakan 
tabel konversi DPMO ke nilai sigma berdasarkan konsep 
Motorola seperti yang ditunjukkan pada Lampiran 5. 
             
4.3.3 Tahap Analyze (Penganalisaan) 

Tahap analyze merupakan langkah operasional ketiga 
dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Ada beberapa 
hal yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu: 
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4.3.3.1 Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Variasi 
dengan Diagram Sebab Akibat (Fishbone) 
Diagram sebab akibat (fishbone) digunakan untuk 

mengidentifikasi faktor–faktor penyebab permasalahan dan 
memberikan beberapa solusi alternatif dengan metode FMEA 
(Failure Modes And Effect Analysis). Berdasarkan hasil 
perhitungan pada tahap measure dianalisis untuk mengetahui 
akar permasalahan penyebab proses tidak stabil sehingga 
produk mudah rusak. Analisis faktor-faktor penyebab terjadinya 
variasi dengan diagram fishbone ini dilakukan pada dua jenis 
cacat produk yang sering terjadi dalam 1 tahun terakhir selama 
proses produksi dilakukan. Berdasarkan hasil dari diagram 
pareto sebesar 96,6% penyebab cacat produk berasal dari dua 
faktor cacat yaitu cacat tidak utuh atau remuk dan gosong yang 
harus ditangani terlebih dahulu.   Menurut Untung (2006), pihak 
perusahaan dapat mengendalikan suatu proses produksi 
dengan cara menghilangkan penyebab khusus yang 
menyebabkan produk mengalami kerusakan. 
1. Analisis penyebab keripik buah nangka tidak utuh atau 

remuk 
Diagram fishbone digunakan untuk menyelidiki akibat-

akibat yang buruk dari suatu masalah untuk dicari solusinya. 
Pada dasarnya prinsip yang digunakan untuk membuat 
diagram sebab akibat ini adalah brainstorming. Menurut 
Hendradi (2006), diagram ini digunakan untuk 
mengorganisasikan informasi hasil brainstorming sebab-
sebab suatu masalah. Hasil brainstorming masalah 
dikelompokkan ke dalam beberapa sebab utama. Diagram 
sebab akibat keripik buah nangka tidak utuh atau remuk 
pada proses spinning dapat dilihat pada Gambar 4.15. 
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KERIPIK NANGKA

TIDAK UTUH/REMUK

MESINMANUSIA

METODE BAHAN BAKU

Mesin Tidak Sesuai 

Standar

Tidak Ada Pelatihan 

Khusus

Tidak Ada Standar 

Waktu Pengoperasian 

dan Kecepatan Spinner

Kualitas Bahan Utama 

Kurang Baik

Tidak Ada 

Pengawasan

Tidak Ada 

Pengukuran 

Kualitas

Human Error

 
Gambar 4.15 Diagram Sebab Akibat (Fishbone) Penyebab 

Terjadinya Cacat Tidak Utuh atau Remuk Keripik 
Nangka Pada Proses Spinning 

 
a. Faktor Mesin 

Mesin spinner merupakan faktor yang paling 
berpengaruh terhadap cacat tidak utuh atau remuk pada 
produk keripik buah nangka. Berdasarkan kondisi di 
lokasi produksi UD. Sabar Jaya dan informasi dari 
kepala bagian produksi, mesin spinner yang digunakan 
selama ini terbatas hanya ada 2 buah. Dari kedua mesin 
tersebut hanya 1 mesin yang sering digunakan karena 
mesin pertama sering macet dianggap terlalu lambat 
sehingga pekerja menggunakan mesin kedua. Mesin 
kedua tidak sesuai standar karena kecepatannya telah 
dimodifikasi untuk mempercepat waktu pada proses 
spinning. Kecepatan mesin yang tidak sesuai standar 
dan tidak adanya ketentuan waktu pengoperasian yang 
tepat menyebabkan cacat tidak utuh atau remuk ini terus 
terjadi selama proses produksi berjalan. Menurut 
Haming dan Nurnajamuddin (2007), salah satu hal yang 
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perlu dilakukan berkaitan dengan faktor mesin atau alat 
adalah memperbaiki kinerja pada bagian peralatan 
mesin/alat, sehingga perawatan dapat dilakukan secara 
maksimal dan alat dapat bekerja secara maksimal juga.  

b. Faktor Bahan Baku 
Pada permasalahan cacat tidak utuh atau remuk 

keripik buah nangka di UD. Sabar Jaya ini, faktor bahan 
baku yang mempengaruhi yaitu kualitas bahan baku 
utama (buah nangka) yang kurang baik. Adanya cacat 
remuk ini sebenarnya dapat diminimalkan dengan 
pemilihan kualitas bahan baku yang tepat. Keripik 
nangka ini menggunakan bahan buah nangka dari 
daerah Semarang, yang merupakan jenis nangka bubur. 
Berdasarkan keterangan dari pemilik, pemilihan bahan 
dari Semarang ini telah dilakukan sejak awal usaha 
karena pengalaman ditempat beliau kerja dahulu (di 
pabrik keripik buah “KAYAVIT”) tanpa mengetahui 
pertimbangan kualitas bahan dari kota lainnya. Menurut 
pemilik UD. Sabar Jaya, buah nangka dari Semarang 
lebih baik dari daerah lain karena ukurannya lebih besar, 
tidak tebal dan tidak terlalu manis, sehingga proses 
frying lebih cepat. Menurut Hambali, dkk (2005), keahlian 
dalam menentukan kualitas bahan baku atau bahan 
tambahan, kondisi proses produksi dan kualitas produk 
yang diinginkan mutlak diperlukan. Hal ini berkaitan erat 
dengan kualitas produk yang dihasilkan. Pemilihan 
bahan baku dan bahan tambahan yang berkualitas akan 
mempengaruhi mutu produk akhir. 

c. Faktor Manusia 
Salah satu penyebab cacat tidak utuh atau remuk 

pada keripik buah nangka adalah dari faktor manusia, 
yaitu tidak ada pelatihan khusus bagi karyawan bagian 
produksi dan human error (kelalaian). Berdasarkan 
keterangan dari karyawan bagian produksi, pada awal 
bekerja di usaha ini baik karyawan lama ataupun baru 
tidak ada pelatihan yang diberikan kepada karyawan, 
semua dilakukan secara otodidak. Pada proses spinning 
sendiri, lama waktu pengeringan juga berdasarkan 
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perkiraan mereka sendiri. Oleh sebab itu jumlah cacat 
remuk selama proses produksi tidak berkurang. 
Kelalaian yang sering terjadi yaitu karyawan tidak fokus 
pada pekerjaan yang dilakukan khususnya pada bagian 
frying dan spinning. Seringkali karyawan banyak 
mengobrol dan mengerjakan hal lain diluar kegiatan 
produksi seperti menggunakan handphone saat bekerja. 
Menurut Yossa (2013), kemampuan seseorang akan 
turut serta menentukan kinerja dan hasilnya. Sumber 
daya manusia yang memiliki kemampuan tinggi sangat 
menunjang tercapainya visi dan misi organisasi untuk 
segera maju dan berkembang pesat, guna 
mengantisipasi kompetisi global.  

d. Faktor Metode 
Faktor metode yang mempengaruhi terjadinya 

cacat remuk adalah tidak ada pengawasan dan 
pengukuran kualitas yang dilakukan oleh kepala bagian 
produksi maupun pemilik usaha. Selama proses 
produksi dilakukan kepala produksi tidak melakukan 
pengawasan secara berkala pada setiap tahap hanya 
ketika ada masalah saja, sehingga pekerja seringkali 
mengobrol sambil melakukan pekerjaan bagiannya 
dengan alasan agar tidak bosan tanpa mengetahui 
bagaimana hasil produk akhirnya. Selain itu pemilik 
datang ke tempat produksi hanya mengecek catatan 
hasil produksi tanpa melakukan pengukuran kualitas 
produk akhir yang dihasilkan setelah proses spinning.  
Oleh sebab itu diperlukan penyusunan SOP pada setiap 
tahap produksi untuk meminimalkan terjadinya cacat 
produk terutama remuk. Menurut Sayuti (2012), salah 
satu cara dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja di 
suatu perusahaan adalah dengan menentapkan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) pada setiap unit kerjanya 
dalam rangka mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas 
yang maksimal untuk menunaikan tugas, dan lebih 
khusus untuk melayani para pelanggan. 
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2. Analisis penyebab keripik buah nangka gosong 
Diagram sebab akibat merupakan suatu pendekatan 

terstruktur yang memungkinkan dilakukan analisis lebih 
terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu 
masalah, ketidaksesuaian dan kesenjangan yang ada. 
Menurt Ariani (2005), penyebab atau cause dibedakan 
menjadi mayor/utama dalam sebuah industri yaitu manusia 
(man), mesin (machine), bahan baku(material), metode kerja 
(method), lingkungan kerja (environment) serta penyebab 
minor yang berupa uraian penyebab utama. Diagram sebab 
akibat keripik buah nangka gosong dapat dilihat pada 
Gambar 4.16. 

 

KERIPIK NANGKA

GOSONG

MANUSIAMETODE

BAHAN BAKU

Human Error

Kurangnya 

Pengetahuan 

Tentang Bahan dan 

Mesin

Tidak Ada Pelatihan 

Khusus

Tingkat Kematangan 

Buah yang Tidak Sama

Tidak Ada 

Pengawasan

Kerusakan Minyak 

Goreng

 
Gambar 4.16 Diagram Sebab Akibat (Fishbone) Penyebab 

Terjadinya Cacat Gosong 
 

a. Faktor Manusia 
Penyebab cacat gosong pada keripik buah 

nangka dari faktor manusia, yaitu human error 
(kelalaian), kurangnya pengetahuan tentang bahan dan 
mesin serta tidak ada pelatihan khusus bagi pekerja. 
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Human error yang sering terjadi yaitu pada proses frying 
lama waktu proses yang melebihi 1,5jam karena pekerja 
tidak fokus pada pekerjaan yang dilakukan. Seringkali 
pekerja banyak mengobrol dan mengerjakan hal lain di 
luar kegiatan produksi seperti menggunakan handphone 
saat bekerja. Berdasarkan keterangan dari pekerja 
bagian produksi, pada awal bekerja di usaha ini baik 
pekerja lama ataupun baru tidak ada pelatihan yang 
diberikan kepada pekerja, semua dilakukan secara 
otodidak. Selain itu cacat gosong dapat terjadi karena 
kurangnya pengetahuan pekerja tentang bahan dan 
mesin. Pekerja tidak mengetahui karakterisik bahan 
yang akan diproses dan bagaimana pengoperasian 
mesin yang tepat untuk masing-masing jenis buah yang 
berbeda. Mereka hanya melakukan proses frying  sesuai 
aturan dari UD. Sabar Jaya  yaitu selama 1,5jam dengan 
suhu 90oC dan tekanan sebesar 80 cmhg. Pada proses 
frying pekerja terkadang lupa untuk memutar tuas pada 
vacuum frying setiap 5 menit sekali untuk meratakan 
pemanasan. Oleh sebab itu cacat gosong bisa terjadi. 
Menurut Argo, dkk (2011), untuk menghasilkan produk 
keripik buah dengan kualitas yang bagus dalam artian 
warna, aroma, rasa yang tidak berubah dan renyah, 
pengaturan suhu tidak boleh melebihi 85oC dan tekanan 
vakum antara 65-75 cmHg. Menurut Prawirosentono 
(2007), kelalaian disebabkan karena kurang adanya 
pengawasan dan kelelahan akibat posisi kerja yang tidak 
ergonomis. Kinerja manusia berbeda-beda tergantung 
pada kemampuan (ability), pengalaman, pelatihan dan 
potensi kreativitas yang beragam. 

b. Faktor Bahan Baku 
Pada permasalahan cacat gosong keripik buah 

nangka di UD. Sabar Jaya ini, faktor bahan baku yang 
mempengaruhi yaitu tingkat kematangan buah yang 
tidak sama dan kerusakan minyak goreng. Tingkat 
kematangan buah tidak sama diakibatkan karena pihak 
kepala produksi ataupun pemilik tidak melakukan 
pengecekan terlebih dahulu terhadap kualitas buah yang 
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dipesan dari Semarang saat diterima. Sebanyak ±7ton 
buah nangka diletakkan pada 3 tempat yang disediakan 
tanpa melakukan pengelompokan bahan berdasarkan 
kondisi buah. Berdasarkan informasi dari supplier buah 
nangka Semarang ini tidak hanya berasal dari 1 kebun 
melainkan dari beberapa kebun yang berbeda, sehingga 
tidak dapat diketahui tingkat kematangannya akan sama 
saat panen dilakukan. Faktor bahan baku kedua yang 
mempengaruhi cacat gosong yaitu kerusakan minyak. 
Kerusakan minyak dapat terjadi karena beberapa sebab 
antara lain kualiatas minyak yang digunakan, cara 
penggunaan (suhu tinggi atau rendah) dan karakteristik 
bahan. Pada pembuatan keripik nangka di UD.Sabar 
Jaya ini penggantian minyak tidak dilakukan secara 
tepat, tetapi malah menambahkan minyak baru pada 
minyak yang memerah dengan alasan menghemat 
biaya.  Menurut Kentaren (1986), untuk beberapa jenis 
operasi penggorengan seperti sayur dan buah kualitas 
awal warna minyak akan menjadi penentu mutu produk 
akhir. Kegiatan operasi penggorengan seharusnya 
segera dihentikan apabila warna minyak telah berubah 
secara permanen dibandingkan warna aslinya. Indeks 
warna kemerahan minyak kelapa sawit apabila 
mencapai angka 10 harus segera dibuang  

c. Faktor Metode 
Faktor metode yang mempengaruhi terjadinya 

cacat gosong adalah tidak ada pengawasan. Sama 
halnya pada cacat tidak utuh atau remuk ,selama proses 
produksi dilakukan kepala produksi tidak melakukan 
pengawasan secara berkala pada setiap tahap hanya 
ketika ada masalah saja, sehingga pekerja seringkali 
lalai dalam melakukan tugas bagiannya. Menurut Lubis 
(1985), pengawasan mempunyai arti penting bagi setiap 
usaha agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh 
secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) 
sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya 
dan atau hasil yang dikehendaki. Menurut Simbolon 
(2004), tujuan dari pengawasan adalah untuk mencegah 
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atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, 
ketidaksesuaian dan lainya yang tidak sesuai dengan 
tugas dan wewenang yang telah ditentukan. 

 
4.3.3.2 Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Variasi 

Dengan FMEA 
Analisa yang harus dilakukan berikutnya adalah 

mengenai kegagalan proses yang potensial dan mengevaluasi 
prioritas resiko untuk dijadikan penentuan tindakan yang sesuai 
pada tahap perbaikan. Untuk menganalisa kegagalan potensial, 
dapat dilakukan dengan metode FMEA. FMEA bertujuan untuk 
mengidentifikasi dan menilai resiko yang berhubungan dengan 
potensi kegagalan (Phenter dan Safa, 2004). Pada FMEA, nilai 
dari setiap item tersebut didapat dari berdiskusi dengan pihak 
yang terkait dengan proses. Dari nilai tersebut, dapat diketahui 
kegagalan mana yang menjadi prioritas utama untuk segera 
dilakukan perbaikan agar tidak menghambat proses produksi. 

Penilaian FMEA diisikan pada kolom  Frequency of 
Occurance (frekuensi kejadian), Severity for Quality (seberapa 
besar pengaruh tingkat keparahan terhadap kualitas) dan 
Probability of Detection (seberapa besar kemungkinan 
kegagalan terdeteksi dan dapat diantisipasi dengan proses 
pengawasan yang ada). Nilai dari ketiga kategori tersebut akan 
dikalikan untuk mendapatkan nilai resiko (Risk of Priority 
Number / RPN). Menurut Gaspersz (2005), dengan menyusun 
RPN mode kegagalan dari yang terbesar sampai yang terkecil, 
maka akan mampu menentukan mode kegagalan yang paling 
kritis, sehingga perlu melakukan tindakan perbaikan pada mode 
kegagalan tersebut. Apabila terdapat permasalahan dengan 
nilai rating keparahan yang tinggi, tentu akan merugikan pihak 
perusahaan karena akibat yang ditimbulkan sangat parah, 
sehingga perlu juga memperhatikan nilai RPN untuk 
menentukan permasalahan mana yang menjadi prioritas utama 
untuk segera dilakukan perbaikan. Setelah melakukan 
wawancara dengan pihak-pihak terkait, didapatkan hasil 
perhitungan FMEA yang dapat dilihat pada Lampiran 6. 
Berdasarkan nilai RPN tertinggi, perbaikan yang perlu dilakukan 
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oleh UD. Sabar Jaya pada setiap faktor penyebab masalah 
adalah sebagai berikut: 
1. Mesin spinner yang tidak sesuai standar karena telah 

dimodifikasi kecepatannya mengakibatkan keripik yang 
ditiriskan dengan spinner mudah remuk. Masalah ini 
mendapatkan nilai RPN tertinggi yaitu sebesar 576 dimana 
frekuensi kejadiannya sulit untuk dihindari, tingkat 
keparahannya sangat berpengaruh kritis dan kemungkinan 
kecil dapat terdeteksi. Mesin semacam ini seharusnya tidak 
digunakan lagi dalam usaha ini, walaupun dengan tujuan 
mempercepat waktu pengerjaan namun hasilnya ternyata 
sangat merugikan dan mengecewakan pelanggan. Usulan 
yang dapat diberikan yaitu, mesin spinner yang bermasalah 
harus disetting ulang kecepatannya yang sesuai standar 
agar hasil produksi optimal dan cacat remuk dapat 
diminimalkan.  

2. Tidak ada standar waktu pengoperasian dan kecepatan 
spinner serta tidak ada pengukuran kualitas menjadi 
penyebab kegagalan diperingkat kedua dengan nilai RPN 
sebesar 448. Tidak adanya acuan SOP yang digunakan 
dalam pengoperasian mesin spinner yang benar dan tidak 
ada pengukuran kualias produk terutama setelah tahap akhir 
produksi yaitu spinning dapat mengakibatkan terjadinya 
kerusakan pada mesin dan cacat remuk terus terjadi. 
Penyusunan SOP sangat perlu dilakukan oleh pemilik UD. 
Sabar Jaya untuk mengurangi kerusakan pada keripik buah 
nangka yang dihasilkan. Standar Operation Procedure 
(SOP) pada proses spinning yang perlu dibuat antara lain 
yaitu mengenai cara pengoperasian yang benar, pengaturan 
lama waktu proses spnning sesuai dengan efisiensi kerja 
mesin spinner dan melakukan pengukuran kualitas produk 
akhir terutama remukan setelah proses spinning. Dengan 
adanya pembuatan SOP yang tepat nantinya, diharapkan 
pekerja melakukan proses produksi sesuai standar bukan 
menurut perkiraan masing-masing orang sehingga kualitas 
produk dapat terkontrol. 
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3. Kualitas bahan baku utama kurang baik 
 Kualitas bahan baku utama sangat berpengaruh 
terhadap kualitas produk akhir yang dihasilkan. Apabila 
penentuan pemilihan bahan baku kurang tepat maka keripik 
yang dihasikan juga tidak bagus. Nilai Risk of Priority 
Number (RPN) yang didapatkan dari penyebab ini yaitu 
sebesar 392. Berdasarkan kondisi di UD. Sabar Jaya, bahan 
yang digunakan yaitu buah nangka dari Kota Semarang 
yang merupakan jenis nangka bubur dengan ciri-ciri yaitu 
buah tidak tebal, ukurannya lebih besar memanjang dan 
tidak terlalu manis, sehingga proses frying lebih cepat serta 
tidak mudah gosong. Pihak UD. Sabar Jaya tidak 
mengetahui jika ternyata buah nangka dari Kota Semarang 
tersebut mudah remuk selama proses produksi terutama 
setelah proses spinning. Menurut salah satu pekerja telah 
menyarankan kepada pemilik untuk mencoba menggunakan 
buah nangka dari Malang, karena buah nangka Malang 
memiliki bentuk besar bulat, rasa yang manis dan daging 
buah yang tebal sehingga apabila diproduksi tidak mudah 
remuk. Namun pemilik tidak mau mengambil resiko dengan 
mencoba memproduksi keripik buah nangka dari Malang 
sendiri, karena takut hasilnya tidak sesuai harapan dan 
dirasa tanaman buah nangka dari Malang tidak dapat 
mencukupi kebutuhan usaha seperti Kota Semarang yang 
mampu menyortir sebanyak ±7ton setiap pengiriman. Dalam 
pemilihan bahan baku utama yaitu buah nangka di UD. 
Sabar Jaya seharusnya perlu melakukan pertimbangan yang 
lebih matang dan teliti lagi terkait pengaruh kualitas bahan 
terhadap hasil keripik yang dihasilkan baik dari segi bentuk, 
warna dan rasa. Percobaan kecil juga perlu dilakukan untuk 
mengetahui cara penangan bahan yang tepat agar kualitas 
produk yang diinginkan dapat tercapai dan terjaga.  

  
4.3.4 Tahap Improve (Pengembangan) 

Tahap Improve dilakukan untuk merancang tindakan 
perbaikan kualitas terhadap proses kritis selama proses 
produksi yang menyebabkan terjadinya cacat tidak utuh atau 
remuk pada produk keripik nangka di UD. Sabar Jaya, 
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Kabupaten Malang. Proses yang diamati yaitu proses spinning 
yang menjadi tahap terakhir dari proses produksi keripik buah. 
Hasil dari tahap Define, Measure dan Analyze yang telah 
dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa penyebab utama 
terjadinya cacat tidak utuh atau remuk yang terus terjadi antara 
lain karena: 
1. Mesin spinner yang tidak sesuai standar karena telah 

dimodifikasi kecepatannya 
2. Tidak adanya SOP mengenai lama waktu pengoperasian 

dan kecepatan spinner yang benar serta tidak ada 
pengukuran kualitas produk akhir 

3. Kualitas bahan baku utama yang kurang baik (pemilihan 
bahan baku tanpa pertimbangan lain) 

Dari ketiga penyebab tersebut, usulan perbaikan telah diberikan 
untuk penyebab nomor 1 dan 2 yaitu dengan melakukan setting 
ulang pada mesin spinner agar kecepatannya sesuai standar 
dan pemilik usaha harus segera menyusun SOP yang lebih 
tepat dan lebih terperinci pada setiap proses produksi agar 
kualitas produk yang diinginkan tercapai dan terjaga. Pada 
penyebab nomor 3, untuk mendapatkan usulan perbaikan yang 
baik nantinya maka perlu dilakukan sebuah tindakan percobaan 
kecil. Hasil dari percobaan tersebut dapat digunakan sebagai 
bahan pertimbangan dalam pemilihan bahan baku yang tepat 
berdasarkan kualitas bahan untuk keripik nangka yang menjadi 
andalan UD. Sabar Jaya. Dengan bantuan dan informasi yang 
didapatkan dari salah satu pekerja yang telah mengusulkan 
untuk mencoba menggunakan bahan buah nangka dari Malang 
maka percobaan kecil ini diizinkan untuk dilakukan.  

Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan 
kualitas hasil keripik buah nangka dari Kota Semarang dengan 
buah nangka dari Malang, sehingga dapat dijadikan bahan 
pertimbangan bagi pemilik usaha terutama untuk mengurangi 
jumlah cacat remuk yang terus terjadi. Ada beberapa langkah 
percobaan yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 
1. Mengamati ciri-ciri bahan baku utama (buah nangka) 

Langkah awal yang dilakukan yaitu mengamati ciri-ciri 
bahan baku dari ukuran ketebalan dan bentuknya yang 
dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Gambar 4.17. Buah 
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nangka dari Semarang dan Malang masing-masing diukur 
ketebalannya sebanyak 3 kali. Dari gambar tersebut 
diketahui bahwa buah dari Semarang memiliki bentuk yang 
besar memanjang dengan ketebalan ± 0,4-0,5 mm, 
sedangkan buah nangka dari Malang memiliki bentuk yang 
besar bulat dengan ketebalan ± 0,7-0,9 mm. Berdasar 
informasi dari pihak supplier buah nangka dari Semarang 
merupakan jenis nangka bubur. Untuk buah nangka Malang 
menurut pemilik kebun adalah jenis nangka kunir.  

 
    Tabel 4.3 Pengukuran Ketebalan Buah Nangka Semarang 

dan Buah Nangka Malang 

Asal Buah 
Pengukuran 

1 
Pengukuran 

2 
Pengukuran 

3 

Semarang 0,45mm 0,5mm 0,4mm 
Malang 0,9mm 0,7mm 0,8mm 

     Sumber: Data Primer (2016) 

 
    (a) 

 
    (b) 

 

Gambar 4.17 (a) Bentuk dan Ukuran Ketebalan Buah Nangka 
Dari Semarang dan (b) Bentuk dan Ukuran 

Ketebalan Buah Nangka Dari Malang 
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Menurut Widyastuti (1993), nangka bubur dikenal karena 
teksturnya yang lembek. Karena lembek nangka jenis inii 
kurang disukai sebagai buah segar, penggunaannya lebih 
baik untuk industri. Nangka kunir merupakan varietas unggul 
yang dilepas Menteri Pertanian tahun 1991. Kelebihan 
nangka ini yaitu ukurang buahnya besar dengan diameter 35 
cm, pnjang 45-50 cm, bentuk buahnya bulat dengan duri 
tumpul dan jarang. Yang lebih menarik lagi daging buahnya 
tebal berbentuk seperti salak dengan tebal 0,8-1,5 cm. 
warna daging buahnya kekuningan seperti kunyit 
(jawa:kunir), rasanya manis, aromanya kuat dan sedikit 
mengandung air. Varietas ini banyak tersebar di daerah 
Jawa Timur yaitu Malang, Pasuruan, Banyuwangi, Kediri, 
Lumajang dan Bangkalan. 

 
2. Memproses bahan menjadi keripik buah  

Bahan diproses sesuai tahap produksi di UD. Sabar 
Jaya. Bahan yang disiapkan yaitu masing-masing buah 
nangka segar dari 1 buah nangka Semarang dan 1 buah 
nangka Malang yang masing-masing menghasilkan 5,6kg 
dan 5,2kg buah segar. Bahan yang akan diproses ditimbang 
masing-masing 5kg. Pada proses frying minyak yang 
digunakan untuk masing-masing bahan sebanyak ±6liter dan 
untuk tahap spinning ini tidak menggunakan mesin spinner 
modifikasi tapi mesin lain yang jarang digunakan. Waktu 
pengoperasin mesin spinner yang dicoba yaitu ±5menit. 
Beberapa proses percobaan dapat dilihat pada Gambar 
4.18. 
 Menurut Munir (2012), mesin spinner standar yang 
digunakan untuk produksi keripik nangka memiliki beberapa 
tipe mesin spinner yang diproduksi sesuai dengan kapasitas 
yaitu SP-1.5 untuk kapasitas 1.5 kg per proses, SP-5 untuk 
kapasitas 5 kg per proses, SP-10 untuk kapasitas 10 kg per 
proses, dan SP-25 untuk kapasitas 25 kg per proses. Mesin 
Spinner terbuat dari bahan plat stainless steel food grade 
dengan pengelasan full argon dengan kecepatan putaran 
keranjang bahan adalah 2800 Rpm. 
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Gambar 4.18 Proses Frying dan Spinning Saat Percobaan 

 
3. Mengamati perbandingan hasil kualitas keripik yang telah 

diproses dan mengukur jumlah remukan yang dihasilkan. 
Hasil percobaan didapatkan hasil keripik buah nangka 

seperti pada Gambar 4.19. Berdasarkan gambar tersebut 
dapat dilihat perbedaan hasil secara visual dari keduanya. 
Buah nangka dari Semarang menghasilkan keripik dengan 
warna kuning terang dan bentuknya lebar-lebar, sedangkan 
untuk buah dari Malang warna keripik yang dihasilkan lebih 
kuning kecoklatan dengan bentuk lonjong tidak lebar. 
Perbedaan tersebut terjadi karena jenis buahnya berbeda 
bentuk, ketebalan dan tingkat rasa manis yang berbeda 
menyebabkan warna hasil keripik berbeda. Setelah 
membandingkan hasil percobaan secara visual, selanjutnya 
mengukur hasil remukan dari masing-masing keripik yang 
dapat dilihat pada Tabel 4.4.  
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          (a) 

                        
(b) 

Gambar 4.19  (a) Hasil Percobaan Setelah Proses Spinning dan 
(b) Perbedaan Secara Visual Hasil Keripik Buah 
Nangka Dari Semarang Dengan Buah Nangka 
Dari Malang 

 

Tabel 4.4 Perbandingan Remukan Keripik Buah Nangka Hasil 
Percobaan 

 
Buah Nangka 

Semarang 
Buah Nangka Malang 

Berat 
Bahan 

                 5 kg             5 kg 

Berat Hasil                  1,15 kg 1,32 kg 
Berat 
Remukan 

        0,392 kg             0,251 kg 

Sumber: Data Primer (2016) 
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 Berdasar hasil data pada Tabel 4.4 dan juga Gambar 
4.19, diketahui bahwa buah nangka dari Malang dapat dijadikan 
alternatif dpemilihan bahan baku produk keripik buah nangka 
andalan UD. Sabar Jaya. Ketebalan buah yang lebih tebal dan 
penggunaan mesin spinner (kecepatan mesin sesuai standar 
dan lama waktu pengoperasian) yang tepat dapat mengurangi 
jumlah remukan yang selama ini sering terjadi. Secara visual 
memang hasil keripik nangka Semarang lebih menarik (kuning 
cerah), sedangkan hasil warna keripik buah dari Malang lebih 
kecoklatan. Warna produk akhir dapat dikendalikan dengan 
mengatur ulang suhu, tekanan, dan lama waktu proses yang 
sesuai pada tahap frying serta tingkat kematangan buah yang 
perlu diperhatikan. Dalam menghasilkan keripik buah dengan 
kualitas yang baik diperlukan percobaan lebih teliti dan 
mendalam untuk mendapat formula proses produksi yang tepat 
untuk setiap buah yang akan diproses.  
 Kondisi di lokasi produksi saat ini menunjukkan bahwa 
hasil keripik nangka kualitas Super menurun sebesar 25% dan 
untuk KW 75%. Hal tersebut terjadi karena penggunaan mesin 
spinner yang tidak sesuai standar (telah dimodifikasi 
kecepatannya) dengan lama waktu pengoperasian selama 10 
menit. Apabila proses spinning dilakukan dengan menggunakan 
mesin sesuai standar dapat diperkirakan hasil keripik kualitas 
Super dapat naik sebesar 50% dan KW menjadi 50%, dengan 
lama waktu pengoperasian yang berbeda tentunya yaitu ±15 
menit. Dari gambaran tersebut dapat diperkirakan jumlah hasil 
produksi per harinya berbeda yaitu 1500 kemasan 
menggunakan mesin spinner modifikasi dan 1460 kemasan dari 
penggunaan mesin spinner standar. Perkiraan kenaikan 
persentase tersebut juga akan menguntungkan secara finansial, 
karena harga keripik kemasan 100 gram kualitas Super lebih 
tinggi yaitu Rp 15.000 dan Rp 10.000 untuk KW. Perbandingan 
perkiraan keuntungan yang didapatkan dari penggunaan mesin 
spinner modifikasi dengan mesin spinner yang sesuai standar 
dapat dilihat pada Tabel 4.5.  
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Tabel 4.5 Perbandingan Perkiraan Keuntungan Finansial 
Penggunaan Mesin Spinner Modifikasi dengan 
Mesin Spinner Standar 

 
Mesin spinner 

modifikasi 
Mesin spinner  

Standar 

Hasil produksi  
per hari 
 

1500 kemasan 
 

1460 kemasan 
 

Hasil Kualitas 
Super 
 

25% = 375 kemasan 
 

50% = 730 kemasan 
 

Hasil Kualitas 
KW 
 

75% = 1125 
kemasan 
 

50% = 730 kemasan 
 

Harga Jual 
Super 
Rp. 15.000 
/kemasan 
 

Rp. 15.000 x 375 =  
Rp. 5.625.000,- 
 

Rp. 15.000 x 730 =  
Rp. 10.950.000,- 
 

Harga Jual KW 
Rp. 10.000 
/kemasan 

Rp. 10.000 x 1125 =  
Rp. 11.250.000,- 

Rp. 10.000 x 730 =  
Rp. 7.300.000,- 

Total  Rp. 16.875.000,- Rp. 18.250.000,- 
Sumber: Data Primer (2016) 
 

 Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil penjualan 
menggunakan mesin spinner standar lebih mengguntungkan 
dibandingkan dengan hasil penjualan dari penggunaan mesin 
spinner modifikasi. Meskipun jumlah hasil produksi dari 
penggunaan mesin standar lebih rendah yaitu 1460 kemasan, 
namun hasil penjualannya lebih tinggi karena jumlah kualiats 
Super yang dihasilkan lebih banyak. Berdasar kondisi pasar 
keripik nangka kualitas super sebenarnya memiliki peluang 
untuk terus bersaing dengan keripik nangka dari merk 
“KAYAVIT” dan “So Kressh”. Namun karena kurang percaya diri 
dan gigih dalam meningkatkan kualitas produk, hasil produksi 
keripik nangka kualitas super semakin menurun dan lebih 
memilih pangsa pasar yang lebih rendah untuk kualitas keripik 
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yang lebih rendah pula yaitu kualitas KW agar usaha dapat 
terus berjalan. Menurut Blocher et al., (2005), sebagian besar 
perusahaan mengeluarkan biaya kualitas sebesar 20-25% dari 
penjualannya dan sekitar 40% biaya yang terjadi dalam proses 
bisnis akibat dari kualitas yang buruk. Dengan kata lain 
perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, 
memperoleh kelebihan dalam hal penjualan (sales gain) dan 
perolehan profit (hight profit). Meningkatnya kualitas suatu 
produk yang dihasilkan maka perusahaan akan memiliki 
keunggulan kompetitif dan dapat menikmati tingkat profitabilitas 
yang tinggi. Tabel 4.5  dibuat untuk memudahkan pemilik usaha 
mengambil keputusan dalam memperbaiki proses produksi yang 
bermasalah agar kualitas produk yang diharapkan dapat 
tercapai. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa dengan 
penggunaan mesin sesuai standar tidak akan menurunkan 
kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, keuntungan finansial 
juga akan didapat apabila produk yang berkualitas lebih banyak 
dihasilkan.  
 Berdasar seluruh tahap six sigma yang telah 
dilaksanakan dalam penelitian ini, dapat diartikan bahwa 
terjadinya cacat tidak utuh atau remuk dapat diminimalkan 
dengan perencaan produksi yang baik. Beberapa hal yang perlu 
dilakukan yaitu antara lain memeriksa kualitas bahan dengan 
teliti, memastikan penggunaan alat dan mesin sesuai standar, 
menerapkan disiplin kerja yang baik, menyusun SOP yang rinci 
di setiap tahapan proses produksi, dan memberikan pelatihan 
kerja kepada karyawan. Hasil percobaan ini dapat dijadikan 
usulan pada pihak UD. Sabar Jaya untuk mengurangi jumlah 
cacat remuk yang terus terjadi. Pengambilan keputusan 
diserahkan secara penuh kepada pemilik usaha. 
 
 
 
 
 
 
 


