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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan yang ketat dalam dunia bisnis pada saat ini, menuntut sebuah 

perusahaan agar dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Persaingan 

yang ketat dalam dunia bisnis, akan membuat perusahaan akan melakukan evaluasi 

kinerja pada berbagai divisi seperti; sumber daya manusia, operasional, distribution 

and sales, finance serta divisi-divisi lainnya. Perusahaan akan dikatakan memiliki 

nilai lebih apabila memiliki pembeda dengan kompetitor baik dalam hal kualitas 

produk maupun jasa, inovasi, waktu, harga maupun faktor-faktor lainnya. 

Perkembangan dalam dunia bisnis pada saat ini berfokus tehadap kepuasan 

dan keinginan customer, sehingga kualitas produk ataupun jasa yang diberikan 

terhadap customer menjadi faktor yang mendasar dalam menentukan produk 

maupun jasa yang diinginkannya. Menurut Lewis dan Boom (dalam Tjiptono, 

2005;121) menjelaskan bahwa kualitas jasa sebagai “Ukuran  seberapa bagus 

tingkat pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan ekspektasi customer”. 

Maksud dari kutipan tersebut adalah mengimbangi harapan customer dapat melalui 

pemenuhan kebutuhan customer serta ketepatan dalam hal penyampaiannya agar 

terwujud kualitas jasa yang lebih baik. Perusahaan yang dapat 

mengimplementasikan dalam hal peningkatan efektivitas dan efesiensi dengan 

sebaik mungkin terhadap produk maupun jasa yang dihasilkan nantinya akan 

memberikan sebuah nilai lebih dalam pandangan customer.  Apabila implementasi 

tersebut sudah dilakukan dengan baik oleh perusahaan, maka tingkat cacat (defect) 

dan juga pemborosan (waste) akan seminimal mungkin dapat terjadi yang bertujuan 

nilai perusahaan tersebut akan terus meningkat. 

Secara definisi gabungan antara konsep lean six sigma merupakan sebuah 

filosofi bisnis, pendekatan sistematik dan juga sistemik guna menghilangkan dan 

mengidentifikasi waste atau pemborosan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai 

tambah (non value added). Dengan penggabungan kedua konsep tersebut bertujuan 

untuk mengerjakan sesuatu dengan menggunakan cara yang efektif dan efisien, 
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namun tetap menghasilkan kualitas output yang baik dan memberikan feedback 

terhadap customer dengan pelayanan yang cepat dan tepat. Agar lean six sigma 

dapat memberikan output yang nyata bagi perusahaan dibutuhkan langkah 

implementasi dan juga evaluasi yang jelas dan terukur. Langkah implementasi lean 

six sigma menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan lean untuk eliminasi 

proses yang menyebabkan pemborosan (waste), serta pendekatan six sigma untuk 

meminimalisir variasi pada produk ataupun jasa. Penggabungan kedua konsep 

inilah yang menjadi cara guna menjawab hal-hal yang berhubungan dengan waste 

dalam sumber daya di perusahaan. 

Perbaikan dalam hal kualitas pelayanan sangat penting diperlukan bagi 

perusahaan agar dapat bertahan dalam persaingan dan selalu berkembang ke arah 

yang lebih baik lagi. Kualitas pelayanan pada perusahaan tersebut dapat terlihat 

untuk menuju ke tingkat kecacatan nol (zero defect). Hal inilah yang seharusnya 

diimplementasikan untuk dijadikan suatu motivasi bagi perusahaan dalam hal ini 

manajemen PT. Kereta Api Logistik Cabang Cepu dalam melakukan evaluasi dan 

tentunya perbaikan dalam proses bisnis di dalamnya. 

Industri jasa pengiriman barang dengan moda transportasi Kereta Api di 

Indonesia menjadi pilihan beberapa perusahaan untuk mengirim barangnya ke 

tujuan dikarenakan dengan menggunakan moda transportasi kereta api keamanan 

barang lebih aman dan lebih murah dibandingkan dengan moda transportasi lain. 

Di Indonesia hanya ada satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dengan 

moda transportasi kereta api yaitu PT. Kereta Api Logistik. Perusahaan tersebut 

memiliki beberapa cabang di Indonesia meskipun lebih terpusat di pulau Jawa, 

salah satu cabang berada di Cepu.  

Stasiun Cepu berperan penting dalam kelancaran kegiatan distribusi 

barang nasional. Namun kenyataan di lapangan Stasiun Cepu dalam melakukan 

proses bongkar muat barang masih terdapat permasalahan yang menghambat proses 

bongkar muat barang, berikut permasalahan yang umum terjadi pada aktivitas 

proses bongkar muat berlangsung di Stasiun Cepu :  

a. Barang terjatuh saat pengangkutan menggunakan gerobak, 

b. Penuhnya barang di area bongkar muat, 

c. Terhambatnya proses bongkar muat barang. 
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Adanya permasalahan tersebut nantinya akan berdampak pada kualitas 

bongkar muat barang tidak maksimal dan tentunya akan mengurangi tingkat service 

level terhadap pelanggan. Maka peneliti mencoba menerapkan metode yang telah 

ada untuk menghilangkan defect pada saat proses bongkar muat barang, yang 

nantinya memiliki output mempercepat dan memperlancar aliran proses bongkar 

muat barang serta meningkatkan kualitas layanan terhadap customer dalam hal 

pelayanan bongkar muat yang efektif dan efisien. 

Metode yang digunakan untuk memberikan solusi dan rekomendasi, 

sistem yang tepat dan dapat berjalan dengan baik di perusahaan, yaitu 

menggunakan metode Lean Six Sigma (Septrianto Maulana, 2017). Pada penelitian 

ini membahas mengenai permasalahan kantong pupuk yang robek pada saat 

pengiriman menggunakan moda transportasi kapal laut. Apabila tidak segera 

didapatkan solusi atau rekomendasi perbaikan maka perusahaan akan mengalami 

kerugian terus-menerus dan loyalitas dari pelanggan akan menurun. Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan solusi dan relomendasi sistem yang tepat dan dapat 

berjalan dengan baik sebagai upaya meminimalkan defect dan waste. Metode 

selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode Statistical Process Control (SPC), 

tujuan penggunaan SPC yaitu untuk mengetahui variabel proses yang menyimpang 

dari batas wajar atau control limit. Menurut (Deming, 1995), kegunaan bagan 

kendali ini untuk meningkatkan produktivitas, mencegah produk cacat, mencegah 

pengaturan proses yang tidak perlu, memberikan informasi tentang proses, dan 

memberikan informasi tentang kapabilitas proses. Dalam penelitian (Muhammad 

Iqbal Ardiansyah, 2018) membahas mengenai permasalahan masih tingginya 

jumlah produk cacat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab 

terjadinya produk cacat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. 

Metode yang digunakan selanjutnya yaitu Fishbone Diagram, tujuan dari 

penggunaan fishbone diagram yaitu untuk mengidentifikasi sumber-sumber 

penyebab terjadinya permasalahan. Dalam Penelitian (Novi, 2013) membahas 

mengenai permasalahan aktivitas bisnis yang masih tidak sesuai standar yang telah 

ditentukan oleh perusahaan, seperti keterlambatan pengiriman dan kerusakan pada 

paket yang dikirim. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengendalian 
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internal perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada aktivitas 

pengiriman PT. Olivia Arlly Belle. 

Dengan melihat permasalahan proses bongkar muat barang, maka harus 

segera diatasi dengan cepat oleh manajemen perusahaan. Apabila tidak segera 

terselesaikan maka perusahaan akan mengalami kerugian terus menerus dan 

tentunya loyalitas pelanggan terhadap jasa yang kita berikan pun akan semakin 

menurun. Kedua aspek tersebut saling berkaitan, apabila customer sudah kecewa 

dan berkeinginan tidak menggunakan jasa tersebut maka customer otomatis akan 

berkurang, pemasukan berkurang, tentunya perusahaan akan merugi. Oleh karena 

itu pendekatan lean yang nantinya akan di kombinasikan dengan six sigma untuk 

memberikan solusi dan rekomendasi, sistem yang tepat serta dapat di 

implementasikan dengan baik oleh perusahaan. Adapun rekomendasi yang 

diberikan berdasarkan hasil penggunaan Defect per Million Opprtunities (DPMO) 

untuk meniliti tingkat kinerja perusahaan dalam hal pengelolaan tingkat kecacatan 

atau defect dan akan menghasilkan output ke tingkat kecacatan nol (zero accident). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi metode lean six sigma dalam melakukan identifikasi 

tingkat kecacatan atau defect pada proses bongkar muat barang di Stasiun Cepu 

oleh PT Kereta Api Logistik ? 

2. Bagaimana memperoleh rekomendasi pengendalian proses bongkar muat 

berdasarkan analisis Lean Six Sigma ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi metode lean six sigma dalam 

mengidentifikasi tingkat kecacatan atau defect dalam proses bongkar muat 

barang di Stasiun Cepu oleh PT Kereta Api Logistik. 
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2. Untuk menghasilkan rekomendasi pengendalian proses bongkar muat 

berdasarkan analisis Lean Six Sigma. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini, diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca ataupun mempelajarinya, 

antara lain: Bagi Perusahaan : 

a. Memberikan sebuah informasi dan juga saran kepada pihak perusahaan 

mengenai pengambilan keputusan secara tepat guna mereduksi tingkat 

kecacatan atau defect pada sistem operasional dengan tujuan agar kinerja 

perusahaan dapat meningkat. 

b. Mengetahui seberapa besar perusahaan dalam mengelola tingkat kecacatan 

atau defect yang terjadi pada sistem operasional terutama dalam hal proses 

bongkar muat barang. 

c. Perusahaan dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan berdasarkan proses layanan serta apa yang menjadi penyebab 

layanan tersebut memiliki tingkat kecacatan atau defect. 

d. Perusahaan dapat meminimalisir kerugian yang diperoleh karena banyaknya 

defect dalam proses yang dihasilkan. 

e. Peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan karena produk yang 

dihasilkan (output) yang baik. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam permasalahan ini diberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada PT Kereta Api Logistik yang beroperasi di Stasiun 

Cepu. 

2. Penelitian hanya sebatas pada permasalahan yang berkaitan dengan proses 

bongkar muat di Stasiun Cepu. 

3. Pengambilan sample hanya dilakukan pada bulan Desember 2019, bulan 

Januari 2020, dan bulan Februari 2020. 
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4. Implementasi saran yang diajukan yang belum sempat untuk terlaksana karena 

implementasi tersebut membutuhkan waktu lama dan biaya yang dikeluarkan. 

 

1.6 Asumsi  

Dalam permasalahan ini diberikan asumsi sebagai berikut : 

1. Kedatangan kereta api di Stasiun Cepu tiba tepat waktu sesuai jadwal yang 

telah ditetapkan. 

 


