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ABSTRAK 

 
Persaingan kualitas produk di dunia industri semakin meningkat. Perusahaan-

perusahaan manufaktur pun berlomba-lomba untuk membuat produk yang  dapat 

diterima dipasaran dengan baik. Dan untuk mewujudkannya, perusahaan harus 

berusaha menghilangkan variasi dari produk mereka.  

 UD. Azam Jaya sebagai salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia yang 

memproduksi sandal gunung menginginkan produk mereka dapat lebih menguasai 

pasar dengan meminimalkan variasi yang terdapat pada produk mereka. Metode yang 

digunakan untuk menganalisis kualitas produk baut mereka adalah siklus perbaikan 

terus-menerus DMAIC. Dengan metode ini nantinya akan diperoleh tingkat DPMO 

dan level sigma dari kualitas produk yang mereka buat. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui baseline kinerja dari segi 

tingkat DPMO dan level sigma, faktor –faktor yang mempengaruhi kualitas dan 

menentukan tindakan perbaikan untuk memperbaiki kualitas produk sandal gunung.    

 Hasil penelitian menunjukkan kinerja proses pembuatan sandal gunung 

mempunyai tingkat DPMO sebesar 3.372 dan level sigma sebesar 4,209. Faktor – 

faktor yang mempengaruhi hasil tersebut adalah karena mesin, operator, material, dan 

lingkungan kerja, dan untuk memperbaikinya harus dilakukan pembenahan pada 

faktor – faktor tersebut. 

 

Kata kunci : DMAIC, DPMO, Level Sigma, Sandal Gunung 
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ABSTRAKSI 

 

 

 

 Persaingan kualitas produk di dunia industri semakin meningkat. Perusahaan-

perusahaan manufaktur pun berlomba-lomba untuk membuat produk yang  dapat 

diterima dipasaran dengan baik. Dan untuk mewujudkannya, perusahaan harus berusaha 

menghilangkan variasi dari produk mereka.  

 UD. Azam Jaya sebagai salah satu perusahaan manufaktur di Indonesia yang 

memproduksi sandal gunung menginginkan produk mereka dapat lebih menguasai pasar 

dengan meminimalkan variasi yang terdapat pada produk mereka. Metode yang 

digunakan untuk menganalisis kualitas produk baut mereka adalah siklus perbaikan 

terus-menerus DMAIC. Dengan metode ini nantinya akan diperoleh tingkat DPMO dan 

level sigma dari kualitas produk yang mereka buat. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui baseline kinerja dari segi 

tingkat DPMO dan level sigma, faktor –faktor yang mempengaruhi kualitas dan 

menentukan tindakan perbaikan untuk memperbaiki kualitas produk sandal gunung.    

 Hasil penelitian menunjukkan kinerja proses pembuatan sandal gunung 

mempunyai tingkat DPMO sebesar 3.372 dan level sigma sebesar 4,09. Faktor – faktor 

yang mempengaruhi hasil tersebut adalah karena mesin, operator, material, dan 

lingkungan kerja, dan untuk memperbaikinya harus dilakukan pembenahan pada faktor 

– faktor tersebut. 

 

Kata kunci : DMAIC, DPMO, Level Sigma, Sandal Gunung 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1   Latar Belakang 

Perkembangan dunia yang semakin mengglobal seperti saat ini yang 

ditandai dengan adanya pasar bebas yang memiliki iklim kompetisi yang sangat 

ketat di segala bidang usaha, baik di bidang manufaktur maupun di bidang jasa. 

Dengan adanya barang atau jasa yang masuk ke dalam negeri dengan bebas tanpa 

adanya hambatan sedikitpun. Hal ini akan menyebabkan adanya ancaman bagi 

para produsen dalam negeri apabila perusahaan dalam negeri tidak mampu untuk 

bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.  

Kualitas merupakan dimensi yang sangat penting dalam keadaan seperti 

ini, karena kualitas menjadi faktor penentu daya saing. Dengan adanya kualitas 

yang baik maka kelangsungan hidup suatu perusahaan akan dapat 

berkesinambungan. Kualitas adalah faktor kunci yang membawa keberhasilan 

bisnis, pertumbuhan dan peningkatan posisi bersaing. Industri yang maju dan 

modern seharusnya mampu memahami keinginan konsumen (Voice of Customer) 

dengan memperhatikan banyak faktor untuk menjaga mutu sebuah produk. 

Kualitas sebuah produk dikatakan bagus apabila kriteria-kriteria yang ada pada 

produk dapat membuat konsumen atau pengguna produk merasa puas sehingga 

jaminan kualitas menjadi prioritas utama dalam menentukan pilihan produk bagi 

konsumen. 

UD. Azam Jaya sebagai perusahaan pembuatan sandal dimana jenis 

produk yang diproduksi antara lain sandal jepit, sandal selop dan  sandal gunung. 

Berdasarkan hasil brainstorming dengan staf produksi dan pihak manajemen di 
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UD. Azam Jaya masih terdapat kecacatan produk sandal gunung sekitar 3%, 

dimana tingkat kecacatan yang sering terjadi menyebabkan biaya kegagalan 

produk pada proses pembuatan sandal, hal ini membuat perusahaan berusaha 

meningkatkan kualitas hasil produksi sandal serta menekan defect yang ada.  

Dengan adanya masalah tersebut maka dilakukan dengan  metode six 

sigma. Six sigma adalah metode peningkatan proses bisnis yang bertujuan untuk 

menemukan dan mengurangi faktor-faktor penyebab kecacatan dan kesalahan, 

mengurangi waktu siklus dan biaya operasi, meningkatkan produktifitas, 

memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, mencapai tingkat 

pendayagunaan asset yang lebih tinggi, serta mendapatkan imbal hasil atas 

investasi yang lebih baik dari segi produksi maupun pelayanan.  

Dengan penerapan metode six sigma tersebut diharapkan perusahaan 

mampu meningkatkan kualitas produk dan menekan jumlah cacat seminimal 

mungkin. 

 

1.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yaitu : 

“ Berapa tingkat kualitas produk sandal gunung di UD. Azam jaya ?” 

 

1.3   Batasan Masalah 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian maka perlu 

dilakukan pembatasan terhadap masalah yang dihadapi : 

1. Penelitian dilakukan hanya pada produk Sandal gunung. 
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2. Data yang diambil adalah pada bulan Januari – Desember 2010. 

3. Tahap Improve hanya sebatas usulan pada pihak perusahaan. 

4. Tahap Control dilakukan oleh perusahaan. 

 

1.4   Asumsi 

Asumsi-asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tidak ada perubahan kebijakan manajemen selama penelitian berlangsung. 

2. Data-data yang diambil dari UD. Azam Jaya adalah benar. 

3.  Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk peningkatan dan perbaikan kualitas tidak 

diperhitungkan. 

4.  Karyawan mampu melakukan perbaikan – perbaikan dan pengendalian yang 

diusulkan. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1 Mengukur tingkat Kualitas sandal gunung. 

2 Menentukan tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 

kualitas produksi sandal gunung. 

 

1.6   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Peneliti 

-    Dapat mengetahui proses produksi pembuatan sandal. 
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- Menambah pengetahuan mengenai analisis kualitas produk dengan    

pendekatan DMAIC. 

- Dapat memenuhi persyaratan kelulusan program pendidikan S1 di UPN 

‘Veteran’ Jatim. 

2.  Bagi Perusahaan 

- Dengan adanya penerapan metode DMAIC, pihak perusahaan dapat 

memperbaiki kualitas produknya. 

- Dapat mengetahui prioritas tindakan perbaikan dan melakukan perbaikan 

yang terbaik secara kontinyu. 

3.  Bagi Universitas 

-   Menambah referensi perpustakaan. 

-  Diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian 

dengan permasalahan yang serupa dan untuk penelitian lebih lanjut dimasa 

yang akan datang.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian disusun sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diberikan gambaran mengenai latar belakang                                 

dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang akan dibahas, 

penetapan tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang didapatkan, batasan 

dan asumsi yang digunakan serta sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dipaparkan teori–teori yang relevan dan sesuai 

dengan topik penelititan yang dilakukan, mulai dari teori tentang 

gambaran umum produk yang diteliti sampai teori tentang metode–

metode yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang langkah-langkah dalam melakukan 

penelitian, mulai dari lokasi pencarian data, metode pengambilan data, 

identifikasi variabel, dan metode pengolahan data, yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan dari penelitian selama pelaksanaan penelitian. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang data-data yang telah terkumpul, kemudian 

diolah dengan menggunakan metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan penutup tulisan yang berisi kesimpulan dan 

saran mengenai analisa yang telah dilakukan sehingga dapat 

memberikan suatu rekomendasi sebagai masukan ataupun perbaikan 

bagi pihak perusahaan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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