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ABSTRAK 

PT.Kelola Mina Laut (KML) adalah sebuah perusahaan yang bergerak 
dibidang pengolahan hasil laut. Perusahaan perikanan PT. Kelola Mina Laut 
(KML) Unit Sumenep di Desa Lobuk Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep 
merupakan unit dari induk perusahaan perikanan PT. Kelola Mina Laut yang 
berpusat di kabupaten Gresik. Di Unit Lobuk ini perusahaan mengolah ikan teri 
nasi yang kemudian diekspor ke berbagai negara. Dalam melaksanakan proses 
produksinya perusahaan dituntut untuk berproduksi secara efektif dan efisien serta 
memberikan kualitas yang baik karena produk yang dihasilkan diekspor ke 
berbagai negara. Namun dalam setiap proses produksi pengolahan ikan teri nasi 
tersebut tidak terlepas dari kegagalan berupa produk defect dalam proses 
produksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses produksi 
pengolahan ikan teri nasi, menemukan penyebab terjadinya defect serta 
memberikan usulan perbaikan dalam proses produksi pengolahan ikan teri nasi di 
PT. Kelola Mina Laut (KML) Lobuk, Sumenep dengan menggunakan metode 
DMAIC Six Sigma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 
dengan beberapa langkah pengumpulan data, baik data primer maupun data 
sekunder. 

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada proses produksi pengolahan 
ikan teri nasi terdapat tiga jenis penyebab defect yang menjadi CTQ kunci, yaitu 
warna ikan sesuai standart (putih dan bening), keutuhan ikan atau tingkat 
kepatahan yang telah ditetapkan perusahaan (tidak lebih dari 10%) dan ikan teri 
nasi tidak bercampur dengan jenis ikan lainnya. Kinerja PT.Kelola Mina Laut 
(KML) pada tahun 2016 memiliki nilai sigma 3,65 sampai 3,85. Berdasarkan 
diagram pareto diketahui penyebab defect yang paling dominan. Dengan 
menggunakan Cause and Effect Diagram dapat ditemukan faktor-faktor penyebab 
defect dan mencari prioritas alternatif perbaikan untuk mengurangi kegagalan 
proses dengan menggunakan analisis FMEA (Failure Modes and Effect Analysis), 
sehingga setelah rencana perbaikan diterapkan pada proses produksi pengolahan 
ikan teri nasi kering diharapkan dapat mencapai zero defect. 

Kata kunci : Six Sigma, DMAIC, defect, nilai sigma, CTQ, Pareto Chart, Cause 
and Effect Diagram, FMEA 
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