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ABSTRAK 
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas pengendalian 
kualitas proses produksi kertas pada PT Buana Megah paper Mills. Untuk 
mengetahui bagaimana faktor penyebab produk kertas mengalami kecacatan 
dalam proses produksi. Untuk mengetahui bagaimana perbaikan proses produksi 
kertas PT. Buana Megah Paper Mills dan memberikan solusi atas setiap 
permasalahan suatu kertas yang mengalami kecacatan. Penelitian yang dilakukan 
berdasarkan dari data produksi kertas BK 125 GSM selama bulan Oktober, 
November, Desember 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 
dari pihak internal perusahaan. Pihak internal perusahaan dalam ini adalah 
individu-individu yang berada di dalam area atau lingkungan kerja perusahaan 
yang meliputi kepala produksi dan karyawan bagian produksi. Teknik analisis 
yang digunakan adalah six sigma dengan metode define, measure, analyze, 
improve, control (DMAIC). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada tahap 
define diketahui bahwa proses paper machine termasuk dalam kategori proses 
yang mengalami defect. Dimana pada tahap proses ini sering terjadi kegagalan 
proses yang menyebabkan produk yang dihasilkan cacat/defect, jika dibandingkan 
dengan proses lainnya seperti: stock preparation dan finishing converting. 
Terdapat tiga peluang defect pada proses paper machine yaitu warna belang, 
GSM, dan overjoin pada proses produksi kertas. Pada tahap measure, berhasil 
melakukan pengukuran proses baseline kinerja proses paper machine. Memiliki 
nilai kapabilitas proses rata-rata dengan DPMO sebesar 85.120 yang bila 
dikonversi ke nilai sigma yaitu 3,38. Dimana selama periode penelitian 
menunjukkan pola DPMO dari kecacatan produk dan pencapaian sigma yang 
belum konsisten, masih bervariasi sepanjang periode produksi. Pada tahap analyze 
telah berhasil disusun diagram pareto, diagram fishbone dan diagram FMEA. 
Diagram pareto yang telah disusun menghasilkan informasi urutan penyebab 
defect terbesar sampai terkecil, yaitu GSM sebesar 45,15%, overjoin 45,04%, dan 
warna belang sebesar 9,80%. Diagram fishbone memberikan hasil analisa 
penyebab utama terjadinya cacat pada tahap proses paper machine, yaitu manusia, 
mesin, metode, material. Diagram FMEA membantu menyusun skala prioritas 
perbaikan yang akan dilakukan. Pada tahap improve menghasilkan prioritas 
perbaikan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut pada tahap analyze. Rencana 
tindakan yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah tersebut berupa pemeriksaan 
dan perawatan paper machine secara berkala dan komposisi larutan kimia yang 
sesuai. Pada tahap control dilakukan standarisasi yang diperlukan dalam 
penurunan defect. 
 
Kata kunci: six sigma (Define, Measure, Analyze, Improve, Control/ DMAIC)    
 
 
 
 
 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISA KUALITAS PROSES... RAHMATDHANI HERMAWAN


	HALAMAN SAMPUL
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN ORISINALITAS
	DECLARATION
	KATA PENGANTAR
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN

