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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi serta 

semakin banyaknya produk yang ada di pasaran mengakibatkan tingkat 

persaingan yang semakin tinggi, ditambah dengan kondisi masyarakat yang 

semakin kritis dalam pemakaian atau pemilihan suatu produk. Sekarang 

masyarakat tidak hanya melihat produk yang mereka konsumsi dari bentuk fisik 

saja melainkan juga mutu atau kualitas dari suatu produk, bahkan sebagian besar 

dari konsumen menganggap kualitas merupakan salah satu faktor dasar akan 

produk atau jasa yang akan mereka gunakan. Berhasil atau tidaknya suatu 

perusahaan bermula dari kualitas produk yang diciptakannya.  

      Kualitas produk dapat dikatakan baik pula apabila metode dalam 

mengukurnya pun menggunakan metode yang baik. Metode tersebut dapat 

dilakukan dengan menggunakan Metode Six Sigma. Metode Six Sigma merupakan 

metode peningkatan proses bisnis yang bertujuan untuk menemukan dan 

mengurangi faktor–faktor penyebab kecacatan, mengurangi waktu siklus dan 

biaya operasi, meningkatkan produktif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

dengan lebih baik serta mendapatkan hasil atas investasi yang lebih baik dari segi 

produk dan pelayanan.   

Koperasi Industri Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Karya Pusaka terbentuk sesuai 

pola pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) logam yang ada di 
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Sukabumi khususnya di Desa Cibatu Kecamatan Cisaat. Gagasan terbentuknya 

Kopinkra Karya Pusaka merupakan satu wujud dan keinginan, gerak dan persepsi 

yang sama diantara para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang 

menginginkan adanya penataan kearah satu pola, pengembangan industri yang 

konsisten dan berkompetensi sebagai upaya untuk mencapai satu tingkat 

kesejahtraan bersama secara merata dan berkesinambungan. 

Pada perkembangan selanjutnya sesuai dengan UU No. 25/1992 tentang 

pengkoprasian di Indonesia, Koperasi Pandai Besi KARYA PUSAKA berubah 

nama dan status menjadi Koperasi Industri Kerajinan Rakyat disingkat Kopinkra 

Karya Pusaka yang direskmikan secara simbolik oleh Presiden Soeharto, pada 

tanggal 20 April 1996 di Tanggerang dengan badan hukum No. 4484/BH/KWK-

10/6. Sejak saat itulah Kopinkra Karya Pusaka menjadi satu-satunya Kopinkra 

logam yang ada di Kabupaten Sukabumi, yang termasuk dalam pengembangan 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kabupaten Sukabumi. 

Maka kawasan cibatu cisaat telah lama dikenal identic dengan pengrajin 

logam gaungnya bahkan telah meluas dari sekedar lingkup Kabupaten Sukabumi 

tapi ke daerah lain diluar pulau jawa, potensi yang sedemikian besar akan semakin 

berkembang apabila Kopinkra Karya Pusaka yang ada sekarang lebih memiliki 

kesempatan yang besar dalam produk manucfature komponen otomotif roda dua 

saat ini telah ditunjang menejemen dan pemasaran yang efektif.  

Sejak tahun 1983 Kopinkra Karya Pusaka telah menjalin kerjasama dengan PT 

Astra Internasional dengan melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA) 
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dengan sistian bapak dan anak angkat sesuai dengan perkembangan, maka sejak 

tahun 1999 Kopinkra Karya Pusaka menjadi sub contractor PT Honda Federal 

Motor dalam bidang pembuatan komponen motor merk Honda.  

Dengan dileburnya PT Honda Federal dan PT Federal Motor menjadi PT 

Astra Honda Motor (PT AHM) maka sub contractor berubah menjadi vendor dan 

akhirnya sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang Kopinkra Karya Pusaka 

menjadi salah satu vendor dari PT Astra Honda Motor (PT AHM) dalam 

pembuatan komponen motor merk Honda kopinkra Karya Pusaka merupakan 

model koperasi yang selaras dengan program pemerintah daerah jawa barat dalam 

ikut menunjang program pencinta satu juta lapangan kerja, dengan kekuatan 97 

perusahaan yang tergabung didalamnya maka kekuatan koperasi karya pusaka 

secara signifikan memberikan kontribusi bagi peningkatan sosial ekonomi. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang sudah penulis lakukan kepada 

salah satu karyawan yang bernama bapak Ruli Cahyadi, bertugas sebagai teknisi 

mesin. Beliau menjelaskan bahwa pengendalian kualitas produk spare part motor 

yang diproduksi oleh Kopinkra Karya Pusaka Sukabumi sering terjadi kecacatan 

dengan bermacam-macam faktor penyebabnya. Kecacatan tersebut biasanya 

dikarenakan pisau untuk memotong bahan baku yang kurang tajam, mesin yang 

sering terjadi kemacetan, kelalaian karyawan itu sendiri dan proses packing yang 

kurang baik. Berikut informasi penyebab Defect (Cacat), penulis sajikan dalam 

bentuk tabel 1.1 Dan tabel 1.2 di bawah ini:  

Tabel 1.1 Data Informasi Penyebab Cacat 
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NO JENIS PRODUK PENYEBAB KECACATAN 

 

1 

 

SPARE PART MOTOR 

1. PAHAT BUBUT YANG KURANG 

TAJAM.  

2. MESIN YANG SERING MACET.  

3. KELALAIAN KARYAWAN.  

4. PACKING YANG KURANG BAIK 

Sumber, Kopinkra Karya Pusaka Sukabumi 

Tabel 1.2 Data Informasi Produksi Cacat  

No Hari,Tgl/Bln/Thn Nama Part No Part Jumlah Satuan Uraian 

Reject 

1 Kamis,01-Des-2017 Stay RR Fender L K16 20 PCS Under Cut 

2 Jumat,02- Des -2017 Stay RR Fender L K16 8 PCS Under Cut 

3 Sabtu,03- Des -2017 Stay RR Fender L K16 13 PCS Under Cut 

4 Senin,05- Des -2017 Stay RR Fender L K16 5 PCS  

5 Selasa,06- Des 2017 Stay RR Fender L K16 10 PCS  

6 Rabu,07- Des -2017 Stay RR Fender L K16 13 PCS  

7 Senin,12- Des -2017 Stay RR Fender L K16 31 PCS  

8 Rabu,14- Des -2017 Stay RR Fender L K16 - PCS  

9 Kamis,15- Des 2017 Stay RR Fender L K16 37 PCS  

10 Rabu,21- Des -2017 Stay RR Fender L K16 40 PCS  

11 Jumat,23- Des -2017 Stay RR Fender L K16  18 PCS  

12 Rabu,28- Des -2017 Stay RR Fender L K16 70 PCS  

13 Selasa,27- Des 2017 Stay RR Fender L K16 78 PCS  

Sumber Kopinkra Karya Pusaka Sukabumi 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas penulis tertarik untuk menganalisis 

lebih dalam mengenai pengendalian kualitas produk spare part menggunakan 

metode Six Sigma. Maka dari itu penulis mengambil judul “ANALISIS 

PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK SPARE PART MOTOR 
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DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA PADA 

KOPINKRA KARYA PUSAKA SUKABUMI”. 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Bedasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi 

bahwa  pengendalian kualitas produk spare part motor yang diproduksi oleh 

Kopinkra Karya Pusaka Sukabumi sering terjadi kecacatan dengan bermacam-

macam factor penyebabnya. Kecacatan tersebut biasanya dikarenakan pisau 

untuk memotong bahan baku yang kurang tajam, mesin yang sering terjadi 

kemacetan, kelalaian karyawan itu sendiri dan proses packing yang kurang 

baik. Hal tersebut dikarenakan dalam proses produksi yang dilakukan 

perusahaan tidak menggunakan Metode Six Sigma dengan baik. Metode 

tersebut terdiri dari lima elemen utama yaitu Define (mendefinisikan), 

Measure (mengukur), Improve (memperbaiki), Analyze (menganalisis), dan 

Control (pengendalian).  

1.2.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengendalian kualitas produk spare part motor dengan 

menggunakan metode Six Sigma pada Kopinkra Karya Pusaka Sukabumi. 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengendalian 

kualitas produk spare part motor dengan menggunakan metode Six Sigma pada 

Kopinkra Karya Pusaka Sukabumi. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1.3.2.1 Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, untuk dijadikan 

sebagai bahan masukan pihak manajemen dalam menentukan startegi-strategi 

kebijakan di masa yang akan datang. Peneliti mengharapkan dari penelitian ini 

kelak dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk hal yang sama 

dengan lebih mendalam lagi. Penelitian ini juga merupakan aplikasi dari ilmu-

ilmu yang telah dipelajari sesuai keilmuan yang ada pada program studi Ilmu 

Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 

1.3.2.2 Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan 

pemahaman, serta menghasilkan sumbangan pemikiran diantaranya sebagai 

berikut: 
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1.3.2.2.1 Bagi Peneliti 

Sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam masalah yang sedang diteliti. 

1.3.2.2.2 Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memecahkan masalah dan 

sebagai bahan masukan yang bermanfaat dan berguna dalam hal pengendalian 

mutu produksi. Semoga penelitian ini juga bisa menjadi sumber informasi yang 

positif untuk perusahaan di masa yang akan datang untuk menjadi lebih baik. 

1.3.2.2.3 Bagi Pihak-pihak Lain 

Khususnya bagi peneliti yang lain diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat 

sebagai bahan masukan dan referensi tambahan dalam membahas permasalahan 

yang sama. 

1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Instansi/lembaga      :   Kopinkra Karya Pusaka Sukabumi 

Alamat  : Komplek Lik No. 21 Cibatu Cisaat Kabupaten      

Sukabumi Jawa Barat Indonesia.  
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1.4.2 Lamanya Penelitian 

Rencana penelitian ini akan dilakukan selama 5 bulan terhitung dari bulan 

Juli 2018 sampai bulan Desember 2018 dimana selama kurun waktu tersebut, 

peneliti melakukan beberapa tahap penelitian mulai dari persiapan penelitian 

sampai dengan pengujian. Adapun penulis di sajikan dalam bentuk bagan di 

bawah ini: 

 

 

 


