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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kualitas telah menjadi bagian yang penting dalam setiap proses 

produksi. Strategi yang dapat menjamin kualitas adalah strategi yang mampu 

menjaga kestabilan proses, sehingga proses dapat dikendalikan dengan tujuan 

untuk dapat meminimasi produk cacat. Pengendalian kualitas adalah aktivitas 

keteknikan dan manajemen yang dengan aktivitas tersebut dapat diukur ciri-ciri 

kualitas dari produk yang ada, membandingkannya dengan spesifikasi atau 

persyaratan, dan mengambil tindakan yang sesuai apabila ada perbedaan antara 

penampilan yang sebenarnya dan yang standar. Perusahaan dituntut untuk dapat 

menghasilkan kualitas produk yang konsisten agar dapat memenuhi kebutuhan 

pelanggan.  

PT. Nojorono merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi rokok. 

Semakin ketatnya persaingan antar perusahaan, mengakibatkan adanya tuntutan 

konsumen terhadap kualitas pada produk rokok di PT. Nojorono yang semakin 

tinggi. Oleh karena itu, pada penelitian ini diteliti penerapan Six sigma sebagai 

konsep kualitas yang baru untuk mengukur kinerja pada perusahaan rokok yaitu 

PT. Nojorono kudus.  

Di dalam proses produksi rokok batangan pada Departemen maker PT. 

Nojorono meliputi : penyiapan bahan baku tembakau, cengkah, dan saos 
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termasuk bahan pendukung pada proses produksi yaitu : cigarette paper, filter, 

dan corktripping (CTP), proses pembuatan rokok dari tembakau yang sudah 

bercampur dengan cengkeh dan saos dimasukan tempat bahan baku siap 

prosuksi (hopper) menuju proses pelapisan bahan baku dengan cigarette paper 

dilajutkan pemberian filter diakhiri proses pelapisan CTP dan final cut off di 

dapatkan hasil rokok batangan. Dalam hal ini, pengendalian kualitas sangat 

dibutuhkan sebelum masuk ke proses berikutnya. Hal ini disebabkan karena 

besar pengaruh terhadap kualitas produk awal yang dihasilkan dalam 

memproduksi rokok yang kemudian berpengaruh langsung terhadap kepuasan 

konsumen. Kecenderungan penurunan kualitas produk rokok. Hal ini diketahui 

dari kecacatan fisik (dimana cacat fisik adalah cacat yang terlihat secara 

langsung oleh mata), atau ketidaksesuaian keadaan produk rokok dari spesifikasi 

yang telah ditentukan (defect), seperti bahan baku terlalu padat membuat 

cigarete paper pecah dan kurang tembakau cowong, rokok pudar, rokok besar 

kecil dan oval, potongan cigaret tidak rata, filter terpotong miring (panjang 

pendek), rokok terkontaminasi noda, pengeleman CTP kurang, Logo rokok 

hilang (terpotong dan miring) dan potongan rokok tidak rata. Pada defect proses 

pembuatan rokok batangan, kurang perhatian operator saat rokok besar kecil dan 

tembakau tidak rata, dan hanya berdiri menunggu sesuatu untuk dikerjakan 

dimana semuanya itu menunjukkan ketidak efisienan kinerja, pemborosan atas 

sumber daya, baik sumber daya manusia, waktu kerja, serta material proses 

produksi yang digunakan.  
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Berdasarkan penggambaran kondisi pembuatan rokok batangan di atas 

maka perusahaan membutuhkan suatu usaha perbaikan menyeluruh, baik dari 

segi manajerial maupun proses atau teknis. Salah satu pendekatan yang dapat 

digunakan yaitu melalui metode DMAIC dari six sigma, dimana konsep ini 

memiliki sistematika yang jelas dalam memperbaiki proses yang terjadi dalam 

hal ini dapat menekan jumlah produk yang cacat fisik dalam proses produksinya 

sampai mendekati titik terendah sehingga perusahaan tetap mendapatkan 

kepercayaan dari konsumen berdasarkan kualitas produk yang dihasilkan. Six 

sigma secara statistik mengukur dan mencerminkan kemampuan proses yang 

sebenarnya, yang berkaitan dengan ciri-ciri seperti cacat per unit dan peluang 

untuk sukses atau gagal. Manfaatnya ialah mengubah pandangan kultural dari 

rasa puas diri keberhasilan di seluruh spektrum perusahaan. Kebanyakan 

perusahaan yang berada di Indonesia menggunakan berfungsi pada tiga sigma 

dengan toleransi 66.810 cacat per sejuta peluang, produk dan jasa tersebut hanya 

mempunyai produk tidak cacat sebesar 99,32 % (Brue, 2002: 2). 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, Perumusan 

masalah dalam penelitian pada tugas akhir ini adalah “Bagaimana upaya 

menurunkan jumlah cacat fisik pada pembuatan rokok clas mild batangan yang 

dikerjakan pada mesin molins (MK8) unit (SKM) PT. Nojorono. dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana upaya menurunkan jumlah cacat fisik rokok batangan yang terjadi 

di mesin Molins (MK8)? 

2. Faktor Critical to Quality apa yang menjadi prioritas pada pembuatan rokok 

batangan di bagian Maker? 

3. Faktor apa saja yang secara signifikan menyebabkan terjadinya kacacatan 

CTQ prioritas di bagian Maker? 

4. Bagaimana memperbaiki dan mengendalikan kualitas proses pembuatan rokok 

batangan di bagian Maker? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari yang diharapkan, 

maka penelitian ini terbatas pada: 

1. Produk yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah produk rokok 

batangan yang dihasilkan dari mesin Molins yaitu M5, M8, M9, dan M10 di 

Departemen maker pada PT. Nojorono Tobacco International. 

2. Penelitian menggunakan lima tahap dari metode DMAIC. 

3. Penelitian ini hanya khusus pada kerusakan yang disebabkan oleh mesin 

molins. 

4. Tidak menganalisa tentang biaya produksi, waktu standar, dan besarnya 

modal yang digunakan. 

5. Penelitian menggunakan data proses maker  pada tanggal 21 januari sampai 

tanggal 19 maret tahun 2008. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Mendapatkan Critical to Quality prioritas pada pembuatan rokok batangan di 

mesin molins bagian Maker. 

2. Menganalisa jenis defect rokok batangan yang ditemukan pada proses mesin 

molins (MK8). 

3. Mengetahui nilai sigma sebelum improvement. 

4. Menemukan penyebab terjadinya defect rokok batangan pada proses mesin 

molins (MK8). 

5. Menghasilkan usulan perbaikan untuk mengurangi jumlah cacat pada proses 

Maker di (MK8). 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

masyarakat dan pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diharapkan 

antara lain: 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memperbaiki proses produksi di 

bagian Maker (MK8). 

2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan kepada bagian Maker yang 

lain dalam menganalisa dan mengevaluasi prosesnya. 

3. Hasil penelitian dapat dijadikan acuan penelitian dalam bidang yang sama. 

4. Perusahaan mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan metode Six sigma. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB   I  PENDAHULUAN 

Menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan laporan, tinjauan pustaka. 

BAB  II  LANDASAN TEORI 

Menjabarkan teori-teori yang berkaitan serta mendukung permasalahan 

yang dibahas antara lain: Pengertian kualitas, definisi manajemen 

kualitas dan perbaikan proses, Konsep Dasar Six sigma, Tools Six 

sigma.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Terdiri dari obyek penelitian, teknik pengumpulan data, metode 

pengolahan data dan kerangka pemecahan masalah.  

BAB  IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Mengemukakan data-data yang diperoleh dari perusahaan, pengolahan 

data serta analisa dari hasil pengolahan data. 

BAB   V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan 

perusahaan. 

1.7 Tinjauan Pustaka 

Penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa tinjauan pustaka 

dari Tugas Akhir/penelitian sebelumnya yaitu: 
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1. Tugas Akhir tahun 2006 dengan judul “PENERAPAN SIX SIGMA UNTUK 

MENURUNKAN JUMLAH CACAT PAKAN MELINTIR (SNARLING) 

PADA KONSTRUKSI CMP 1005” (Studi Kasus PT. Kusumahadi Santosa), 

Oleh Zulfanah Nadif (D 600 010 011). Tugas akhir ini membandingkan 

prosentase kecacatan produk sebelum dan setelah diadakan pengendalian 

mutu. Dengan FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Langkah terakhir 

melakukan perhitungan prosentase kecacatan produk setelah dilakukan 

berbagai perbaikan terhadap faktor penyebab kecacatannya dan 

membandingkannya. Hanya penelitian ini belum mengidentifikasi penerapan 

six sigma dalam bidang manajerial. 

2. Tugas Akhir tahun 2007 dengan judul UPAYA PERBAIKAN KUALITAS 

PROSES PENGANTONGAN SEMEN UNTUK MENURUNKAN 

JUMLAH CACAT DI BAGIAN PACKING DENGAN METODE SIX 

SIGMA DMAIC (Studi Kasus PT. Semen Gresik (Persero), Tbk. Tuban-Jawa 

Timur Oleh : Diah kusuma handayani (D 600 030 072) 

Alat yang digunakan dalam melakukan analisa adalah Six sigma DMAIC 

(Define, Measurement, Analyze, Improve, and Control) dan jenis penelitian 

ini yaitu kuantitatif; Critical to Quality (CTQ)  

3. Jurnal Penelitian Seminar Sistem Produksi VII ‘2005 dengan judul 

“PENERAPAN SIX SIGMA UNTUK MENGURANGI CACAT SILVER 

DAN SHORT SHOOT PADA PROSES INJECTION DI PT. SHINTO 

KOGYO INDONESIA” Oleh T. Yuri Zagloel dan Agung Nurlistiyo,  
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Departemen Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini memaparkan metode Six sigma DMAIC. 

Penelitian ini belum menganalisa secara mendalam modus kegagalan yang 

terjadi dan belum terlihat perbaikan manajerial pada tahap improve 

Sedangkan Tugas Akhir ini merupakan penggembangan dari tiga 

penelitian di atas, yaitu melakukan analisa terhadap kecacatan produk di PT PT. 

Nojorono Tobacco International. Kudus, Pabrik kudus, Jawa tengah pada bagian 

produksi rokok batangan dengan menghitung prosentase produk cacat pada 

proses awal, mencari penyebabn cacat terbesar sampai terkecil yang harus 

diperhatikan dalam penetapan perbaikan pertama kali diatasi. Alat yang 

digunakan dalam melakukan analisa adalah Six sigma DMAIC (Define, 

Measure, Analyze, Improve, and Control) dan jenis penelitian ini yaitu 

kuantitatif; Critical to Quality (CTQ) prioritas rokok batngan, faktor-faktor apa 

saja yang secara signifikan mempengaruhi terjadinya kecacatan di bagian 

Maker, serta bagaimana memperbaiki dan mengendalikan kualitas proses 

pembuatan rokok batangan yang ditinjau dari segi manajerial dan teknisnya dan 

kualitatif; stabilitas, kapabilitas proses, dan level sigma CTQ terseleksi, modus 

kegagalan yang terjadi serta akibatnya pada proses pembuatan rokok di bagian 

Maker. Penelitian ini menganalisa prioritas Critical to Quality (CTQ) proses 

pembutan rokok batngan dan kegagalan yang terjadi pada CTQ tersebut yang 

selanjutnya disertai dengan usulan solusi perbaikan dan pengendalian proses. 
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