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1.1 Latar Belakang

Globalisasi dan kel1ludahan akses tcrhadap infonnasi, perkel1lbangan
produk dan J3sa 'lang pesat telah mengubah perilaku pelanggan bertransaksi
dcngan sebuah pcrusahaan. Model bisnis lama (yang hanya puas dcngan kualitas
yang sudah ada) sudah tak bisa dijalankan lagi. Situasi kompetisi dewasa ini tidak
memberikan sedikitpun ruang bagi perusahaan untuk berbuat salah. Perusahaan
harus benar-benar mcmuaskan pelanggannya dan selalu berupaya mcncari cara
baru

untuk

memenuhi

pcrmintaan

pclanggan

mclcbihi

harupan-harapan

pelanggan. Untuk itulah, selalu diperlukan strategi bisnis handal yang dilandasi
filosofi dasar manajemen yang kokoh llntllk tampil scbagai barisan terdcpan
dalam penciptaan nilai (vu/ue) kepada pelanggan.
Dalam Tugas Akhir ini penlliis ingin menyorotl masalah kualitas yang
dapat diberikan kepada sebllah perllsahaan dengan menggunakan pola berpikir S/.'(
Sigma. Six ,':,'igma I1lcrupakan suatu alat ukur statistik yang menyatakan seberapa

bagus produk, pelayanan dan proses kami sebenarnya. Dengan metodc Six ,)'igma,
kami dapat l1lembllat perbandingan terhadap produk, pelayanan dan proses yang
sarna atau berbeda. Yang paling penting adalah kami dapat melihat apa yang kami
butllhkan dan apa yang harus kami lakukan. Dengan kata lain, Six Sigma
membantu kami untuk menciptakan perbaikan untuk total kepllasan pelanggan.
P.T Alam Lestari Pratama merupakan sebuah industri manufaktur yang
bergerak dalam bidang pel11buatan papan kayu mempunyai kepentingan terhadap
kualitas yang tinggi. Produk papan kayu dari P.T Alam Lestari Pratama
merupakan produk eksport dan mempunyai segmen pasar yang menjadikan
kualitas sebagai pertimbangan u1ama dalam pel11belian.
Dalal11 Llsaha mcnjaga kualitasnya, P.T Alam Lcstari Pratama menerapkan
penyortiran, bila hasil produksi kllrang baik atau caeat, maka papan kayu tidak
akan dikirim ke pelanggan, dan dijual kepada produsen kerajinan kayu dengan
harga yang lebih murah. Maka bila perscntase papan kayu yang eaeat besar dapal

2

ll1enimbulkal1 biaya kemgian yang besar bagi pemsahaan. Karena itu diperlukan
suatu usaha lllClllperkecil prosentasc kccacatan papan kayu dari setiap hasil
prodllksi, dengan kata lain diperlukan suatu llsaha peningkatan kualitas sehingga
profit perusahaan dapat meningkat dan kerugian yang dialallli pclanggan dapat
dikurangi.
Pada pcnelitian Tugas Akhir ini diharapkan dapat dilakukan peningkatan
kualitas dari P.T Alam Lestari Pratama, schingga diharapkan kualitas papan kayu
P.T Alam Lestari Pratama semakin baik.

1.2 Perumusan i\[asalah

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelilian ini adalah bagaimana
mengilllpicmentasikan Six Sigll/(I dalalll perbaikan dan peningkatan kllalitas di PT
Alam Lestari Pratama dengan menggunakan pola berpikir S';x ,\igma yaitu
DMAIC (Define, AfeaslIre, AnQzv:e, Improve dan Control).

1.3 Tujuan Pcnelitian

Adapun tUJuan dari penelitian ini adalah sebagal berikut :
I.

Mengimplemcntasikan metode

SIX

5;igmu dalam perbaikan dan peningkatan

kualitas dengan menggunakan pola berpikir SIX 5;;gnw.
")

Memberikan ll1asukan kepada pemsahaan dalam perbaikan dan peningkatan
kual itas.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang 1ingkup penelitian adalah rnengenai perbaikan dan peningkatan
kualitas PT Alarn Lestari Pratama. Sedangkan metode atau strategi yang
digunakan lIntlik penelitian ini adalah dengan menggunakan sistern

SIX

Sigma.

Dalam pcnelitian ini diharapkan akan dikctahui hal yang mempengaruhi kualitas
produk perusahaan yang diharapkan oleh konsumen, perbaikan yang dapat untuk
mengatasi hal tcrsebut, dan langkah yang dapat dilakukan lIntlik mewujudkan
rencana peningkat3n kuaJitas P.T Alam Lestari Pratama.
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1.5 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah yang digunakan dalam penelitian

Inl

adalah sebagai

berikut :
I. Langkah-Iangkah peningkatan kualitas yang dihasilkan hanya diperuntukkan
bagi peningkatan kualitas papan kayu di PT Alam Lcstari Pratallla.
')

Pcningkatan kualitas papan kayu hanya ditujukan pada proses pcngcringan
papan kaYli.

3. Penelitian dilakukan tanpa melibatkan adanya faktor biaya.
4.

.Tellis kavlI yang diteliti adalah ,ienis kaYli meranti. dikarenakim jenis kayu ini
yang paling banyak dipesan oleh pelanggan

1.6 Asulllsi yang Dipergunakan

Adapun asumsi yang digunakan daJam peneJitian ini adaJah sebagai berikut :
J. Faktor-faktor fasilitas yang turut mcmpengaruhi proses pcngovenan tidak
diperhitungkan. seperti tegangan turun dan Jarnpu mati.
2. Pada pclaksanaan desain eksperimen kondisi saat pengovenan dianggap

sama/hornogcn.

1.7 Sistcmatika Pcnulisan
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini mcnggunakan susunan sistematika penulisan
sebagai berikut :
BABI

Bagian ini berisi Jatar belakang diadakannya penelitian Tugas Akhir ini
yang meliputi uraian rnasalah yang rnendorong perlu diadakannya
penelitian serta keuntungan dari penelitian yang dilakukan, perumusan
Illasalah untuk merul11uskan permasalahan pokoknya, pernbatasan
rnasalah dan asurnsi-asumsi yang bertujuan agar tUJuan penelitian jelas
mang lingkupnya, tujuan penelitian untuk rnengctahui tujuan dari
diadakannya penelitian ini dan hasil yang ingin dicapai, sisternatikan
penulisan yang melipuli penjelasan masing-masing bab.
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Bagian ini berisi tinjauan pustuka yang men1uu( lIruian sistcmatis yang
menunjang serta berkaitan erat dengan pcnelitian yang di lakukan yang
dirangkum berdasarkan keterangan-kcterangan yang dikul11pulkan
pcllllntun dari pustaka, landasan tcori yang merllpakan penuntun lIntuk
memecahkan

masalah yang

dihadapi

atau

untuk

merumllskan

hipotcsis.

BAB If!. Bagian ini berisi tahapan penclitian yaitu tahapan mctodologi
pelllecahan masalah dalam bentuk flowchart yang terstrllktur sampai
penyelesaiun atau solusi, prosedllr pcnclitian yang berisi uraian
lengkap dan terinci Illengenai tindakan-tindakan yang telah dilak ukan
pada pelaksanaan penelitian tcrmasuk cara men£,'Umpulkan data dan
scjenisnya. pengolahan data yang berisi uraian atau ringkasan cara
analisis hasil percobaan.

BAB IV. Bagian ini berisi tentang hasil penclitian dnn pcmbahasan yang
lerpadu, kesulitan-keslilitan yang tilllblli selallla penelitian clan cara
pemecahannya, penjelasan kontribllsi hasil penelitian serta pengarllh
hasil penelitian terhadap teori-tcori terkait atau saran untllk langkah
penelitian lebih lanjut, penjelasan mengenai kemungkinan aplikasi
hasil pcnelitian dalum praktek.

BAB V.

Bagian ini berisi kesimplllan yang bcrisi pemyataan singkat dan tepat
yang dijabarkan dari

hasil

penelitian dan

pembahasan, saran

berclasarkan penglaman dan peillikiran yang ditlljukan llntuk pcnelitian
clan pengembangan selanjlltnya

