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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Setiap perusahaan dituntut mampu bertahan dengan selalu meningkatkan 

efektivitas dan efisiensinya dalam menjalankan aktivitas bisnis di era persaingan 

dunia bisnis ini. Persaingan bisnis yang tinggi memunculkan tekanan perdagangan 

bebas sehingga perusahaan terdorong untuk meningkatkan keunggulan kompetitif 

mereka agar dapat memenangkan persaingan yang terjadi. Untuk mewujudkan hal 

itu, kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan harus dapat diterima baik 

oleh konsumen. Selain itu, perusahaan harus mampu melakukan strategi operasi 

yang tepat yaitu dengan cara merekonsiliasi proses antara market requirement  

dan operation resources secara efektif dan efisien. 

 Dunia pasar bebas memaksa perusahaan untuk senantiasa mengelola dan 

mengembangkan kualitas produknya agar keberlanjutan bisnisnya dapat bertahan. 

Kualitas produk yang dimiliki perusahaan tersebut dapat menjadi indikator 

keunggulan kompetitif mereka sehingga konsumen puas terhadap produknya. 

Strategi perusahaan dalam peningkatan kualitas produk menjadi peran penting 

untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen yang beragam. Oleh karena 

itu, produk berkualitas adalah tujuan perusahaan untuk dapat meningkatkan profit 

dan nilai perusahaanya.   

 Kualitas merupakan aspek utama yang harus dimiliki perusahaan untuk 

mengembangkan dan mengelola bisnisnya. Kualitas juga akan menjadi perhatian 
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dan pilihan bagi konsumen terhadap produk yang diinginkan. Peningkatan 

kualitas yang berkelanjutan dan terkontrol adalah target yang diupayakan oleh 

perusahaan untuk bisa berkompetisi dalam persaingan bisnis usahanya. 

Diperlukan rancangan, proses, dan pengendalian untuk mewujudkan 

pengembangan kualitas produk yang dimiliki perusahaan agar sesuai dengan 

harapan dan keinganan pasar. 

 Kualitas tidak akan terlepas dari keinginan konsumen yang bervariasi. 

Seorang pakar asal Amerika Serikat, Dr. W. Edwards Deming, saat berdiskusi 

bersama 45 orang CEO dari perusahaan-perusahaan di Jepang mengemukakan 

sebuah organisasi bisnis harus mengetahui dan tanggap terhadap kebutuhan 

pelanggannya, tanpa pelanggan berarti tidak akan ada pesanan, dan tanpa pesanan 

berarti tidak akan ada pekerjaan. Hal tersebut yang mendasari perusahaan untuk 

selalu berupaya memahami harapan konsumen melalui proses-proses 

pendekatannya. Kualitas yang berdasarkan keinginan konsumen akan berdampak 

positif terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan perusahaan. Inovasi-inovasi inilah 

yang dapat memberikan kenaikan pendapatan perusahaan seiring meningkatnya 

permintaan konsumen dan harga produknya. 

 Di Indonesia, kebutuhan masyarakat terhadap pangan mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun sering meningkatnya jumlah penduduk. 

Pemerintah terus bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut 

baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan sektor 

lainnya. Sektor pertanian adalah salah satu faktor penting karena berdasarkan 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013, kontribusi sektor pertanian Indonesia 
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terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14,43 %. Untuk mendukung 

kemajuan sektor pertanian, pemerintah dan swasta selaku produsen pupuk 

menargetkan produksi pertanian yang melimpah dan berswasembada pangan. 

 Industri pupuk menjadi bisnis usaha yang potensial karena produk pupuk 

tidak akan terlepas dari kebutuhan petani untuk memulai bercocok tanam. Pupuk 

itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu pupuk bersubsidi pemerintah dan pupuk 

non-subsidi. Petani sebagai konsumen pupuk lebih mengharapkan pupuk 

bersubsidi pemerintah karena harga pupuk yang tergolong relatif lebih murah, 

berkualitas, dan mindset konsumen terhadap barang cap pemerintah. Sedangkan 

pupuk non-subsidi produksi perusahaan swasta tidak kalah memiliki kualitas yang 

setara dengan pupuk bersubsidi pemerintah dan harga juga relatif terjangkau.  

 Keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) pada industri pupuk terletak pada operasi, marketing, dan teknologi. 

Aspek teknologi dan operasi menciptakan kualitas produk lebih baik dan lebih 

unggul sehingga mampu menguasai pasar. Di lain sisi, perusahaan swasta terus 

berupaya dan berinovasi terhadap kualitas produknya agar bisa bersaing dalam 

perindustrian pupuk tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan swasta 

yaitu peningkatan keunggulan kompetitif dengan cara meminimasi waste 

(pemborosan) pada proses produksi. Dalam konsep lean, waste merupakan 

pemborosan yang mungkin terjadi dalam aktifitas dan tidak menambah nilai 

produk, tapi malah menambah beban konsumsi sumber daya (Porter dalam Hicks 

et al., 2004). 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI ANALISIS JENIS WASTE DENGAN MENGGUNAKAN 
METODE SIX SIGMA-DMAIC (STUDI KASUS PUPUK NPK 15/15/15 
PADA CV. TIRTA TELAGA “999” JATIM)

FAHRIZAL RAMADHAN



4 

 

 Konsep waste pada proses manufaktur memiliki berbagai jenis. Menurut 

Ohno (dalam Hicks, et al., 2004), terdapat seven waste dalam proses produksi 

yaitu defect, overproduction, waiting, transportation, inventory, motion, dan 

excess processing.  Selain itu, jenis waste pada proses manufaktur yaitu Health 

Safety, and Environmental (HSE). Menurut Cooper (2005), HSE adalah waste 

sebagai akibat dari interaksi antara karyawan, aktivitas kerja, dan organisasi 

perusahaan untuk meningkatkan keselamatan. Jenis waste tersebut banyak terjadi 

pada home industry.  

 Pada penelitian ini, CV. Tirta Telaga “999” Jatim adalah perusahaan 

manufaktur pupuk non-subsidi yang memproduksi jenis NPK 15/15/15 dan SP.35. 

Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1999 dan bertempat di Jalan Musi, Desa 

Sumberejo, Kecamatan Sukodono, Lumajang. Pada observasi yang telah 

dilakukan dan berdasarkan data perusahaan yang ada, CV. Tirta Telaga “999” 

Jatim ini sangat rawan terjadinya waste karena terdapat overproduction dengan 

jumlah rata-rata 500 unit per bulan sepanjang tahun 2014. Kapasitas maksimal 

inventories sebesar 10.000 unit. Hal ini menimbulkan biaya persediaan dan 

pemeliharaan di gudang. 

 Dikarenakan faktor permintaan konsumen yang tidak terduga, perusahaan 

menerapakan sistem make to stock untuk mengantisipasi hal itu. Faktor 

permintaan konsumen tidak terduga itu tergantung pada kondisi pupuk subsidi 

pemerintah, masa bercocok tanam, dan kondisi cuaca di lingkungannya. Peredaran 

pupuk subsidi pemerintah yang tinggi dan masa bercocok tanam yang tidak 

menentu mengakibatkan permintaan pada pupuk perusahaan ini mengalami 
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fluktuasi yang cenderung menurun. Dampaknya, dibutuhkan pengendalian 

produksi agar jumlah overproduction berada di ambang batas yang optimal.  

 Untuk mengatasi masalah yang terjadi di CV. Tirta Telaga “999” Jatim 

tersebut, peneliti menggunakan pendekatan konsep Six Sigma untuk 

meminimalkan waste, bahkan dihilangkan dan mengidentifikasi penyebabnya. 

Penelitian ini menggunakan metode Six Sigma-DMAIC (Define, Measure, 

Analyze, Improve, and Control) untuk menganalisis penyebab kemungkinan 

kegagalan (failure) yang akan terjadi atau yang sudah terjadi.  

 Pada salah satu bagian metode Six Sigma-DMAIC, terdapat tahap FMEA. 

Menurut Kelly (2012) metode FMEA dapat mengidentifikasi mode kegagalan 

potensial dalam sistem, subsistem atau komponen kemudian memprioritaskan 

seluruh mode kegagalan potensial dalam menentukan dan memutuskan beberapa 

tindakan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan 

tersebut. Teknik FMEA diterapkan untuk menganalisis kemungkinan terjadinya 

kegagalan, dengan tujuan untuk meningkatkan faktor keamanan dan pada 

akhirnya tercapai kepuasan pelanggan  

 Berdasarkan uraian di atas, maka akan dapat dilakukan identifikasi terhadap 

waste yng terjadi pada CV. Tirta Telaga “999” Jatim. Oleh karena itu, penulis 

melakukan penelitian yang berjudul, “Analisis Jenis Waste Dengan Menggunakan 

Metode Six Sigma-DMAIC (Studi Kasus Pupuk Npk 15/15/15 Pada CV. Tirta 

Telaga “999” Jatim) 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terbentuklah 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengidentifikasi jenis waste dengan menggunakan metode 

Six Sigma-DMAIC? 

2. Bagaimana usulan perbaikan yang dilakukan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti berdasarkan rumusaan 

masalah yaitu : 

1. Mengidentifikasi jenis waste dengan menggunakan metode Six Sigma-

DMAIC. 

2. Memberikan usulan perbaikan yang dilakukan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dengan diadakannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat mengembangkan teori yang dimiliki dalam bidang 

manajemen operasi, sehingga dapat mengetahui tingkat pengetahuan 

teori yang dapat diaplikasikan dalam prakteknya, dan juga dapat 

menambah pemahaman tentang cara melakukan suatu penelitian dalam 

menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat 
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2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan tambahan bahan 

ajar yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam 

bidang ilmu manajemen terutama pada manajemen operasi. Selain itu, 

dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi untuk penelitian 

selanjutnya, khususnya untuk hal manajemen kontrol kualitas 

3. Bagi Perusahaan 

Perusahaan agar dapat mengetahui jenis waste pada proses produksi dan 

akar penyebab waste yang mempengaruhi kualitas produk sehingga 

dapat menjadi masukan untuk perbaikan proses produksi dari hasil 

penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode Six Sigma-

DMAIC 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

 Sistematikan penelitian ini akan disusun dengan urutan sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang 

 masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

 penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini akan dijelaskan landasan teori dan penelitian yang 

 telah dilakukan sebelumnya. Di dalam landasan teori akan 

 diuraikan mengenai konsep-konsep kualitas, pengendalian 
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 kualitas, konsep Six Sigma-DMAIC (Define, Measure, 

 Analyze, Improve, and Control), dan Failure Models and Effect 

 Analysis (FMEA). Selain itu juga terdapat penelitian 

 sebelumnya dan kerangka berpikir. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni 

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif, 

dengan tahapan penelitian mulai dari survey pendahuluan, 

perumusan masalah dan tujuan, studi literature dan lapangan, 

pengumpulan data, pengolahan data dengan menggunakan 

menggunakan metode Six Sigma-DMAIC untuk menganalisis 

penyebab masalah dan usulan perbaikannya. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan yang sedang 

diteliti dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan data yang 

ada dan teori yang telah dikemukakan di dalam bab sebelumnya. 

BAB V :  SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang 

dilakukan dan saran yang diberikan untuk permasalahan yang 

diangkat. 
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