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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT.SYGMA EXA GRAFIKA yang 

bergerak sebagai pencetak Al-Quran dengan brand bernama Syaamil Quran, 

dalam pembuatan produk Al-Quran terdiri dari beberapa bagian yaitu cover, 

skiplat dan isi Al-Quran. Kualitas produk menjadi salah satu hal terpenting, 

karena berkaitan dengan keberhasilan proses produksi. Perusahaan memiliki 

batasan reject untuk seluruh proses produksi pembuatan Al-Quran sebesar 4% 

dengan pembagian alokasi target reject yaitu 2% untuk bagian printing , 1% 

untuk bagian lipat dan 1% untuk seluruh proses pada pembuatan Al-Quran, 

namun pada kenyataannya dalam batasan reject printing perusahaan belum 

dapat menurunkan hasil reject tersebut, dari data yang didapat pada proses 

printing menunjukan bahwa reject printing yang dihasilkan hingga mencapai 4%, 

sehingga penelitian ini difokuskan pada proses printing. Diagram pareto 

digunakan untuk menunjukan tingkat reject yang paling tinggi yang jika di 

akumulasikan menghasilkan persentase sebesar 73,35% yaitu terdiri dari isi kotor 

disebabkan oleh bagian mesin roll air dan human error, kemudian isi membayang 

disebabkan oleh bagian mesin roll air dan bagian gripper mesin dan yang 

terakhir yaitu kriteria reject warna pudar/botak disebabkan oleh bagian mesin 

blanket. Penyelesaian pokok permasalahan dilakukan dengan menerapakan siklus 

PDCA. Dimulai dengan Plan menganalisa apa yang menjadi kendala dalam 

penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bagan kendali, diagram sebab 

dan akibat dan merencanakan dengan 5w+1h. Selanjutnya dilakukan tahapan Do 

untuk melakukan secara teknis rencana perbaikan yang telah dirancang. 

Kemudian tahap Check melakukan usulan secara teknis untuk menerangkan 

secara mendetail bagaimana cara untuk penerapan yang sudah dilakukan pada 

tahapan Do. Pada tahapan Action tidak digunakan, karena hanya pihak 

perusahaan yang dapat menentukan apakah usulan tersebut akan digunakan atau 

tidak. Setelah dilakukan tahapan analisa kemudian dalam penelitian ini 

meberikan usulan kepada perusahaan berdasarkan permasalahan yang ada 

diperusahaan khususnya pada proses printing  yaitu mengusulkan dalam 

melakukan proses perawatan secara berkala sekaligus menggunakan part dengan 

standar kualitas original, kemudian mengusulkan untuk melakukan pengadaan 

barang PH meter guna menunjang kinerja dari operator dalam melakukan 

pencampuran cairan untuk roll air. 
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NRP : 143010142 

 

ABSTRACT 

 

This research was conducted at the company PT. SYGMA EXA GRAFIKA which 

is engaged as a printer of the Al-Quran with a brand named Syaamil Quran, in 

the manufacture of Al-Quran products consisting of several parts, namely cover, 

skiplat and the contents of the Al-Quran. Product quality is one of the most 

important things, because it is related to the success of the production process. 

The company has a reject limit for the entire production process of making Al-

Quran by 4% with the allocation of reject targets, namely 2% for printing parts, 

1% for folding parts and 1% for the entire process of making Al-Quran, but in 

reality reject printing company has not been able to reduce the reject results, from 

the data obtained in the printing process shows that reject printing is produced up 

to 4%, so this research is focused on the printing process. Pareto diagrams are 

used to show the highest reject rate which when accumulated produces a 

percentage of 73.35% which consists of dirty contents caused by parts of roll 

water machine and human error, then the contents are caused by water roll 

machine parts and engine gripper parts and the last one is the faded / bald color 

reject criteria caused by the blanket machine part. The solution to the problem is 

done by applying the PDCA cycle. Beginning with Plan analyzes what are the 

obstacles in research carried out using control charts, cause and effect diagrams 

and planning with 5w + 1h. Then do the Do stage to do technically the planned 

repairs that have been designed. Then the Check stage does a technical proposal 

to explain in detail how to implement it that has been done at the Do. The Action 

stage is not used, because only the company can determine whether the proposal 

will be used or not. After the analysis phase is carried out later in this study, the 

company proposes based on existing problems in the company, especially in the 

printing process, namely proposing to carry out periodic maintenance processes 

while using parts with original quality standards, then proposing to procure PH 

meter goods to support operator performance. in mixing liquid to roll water. 
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Bab I Pendahuluan 

 

I.1  Latar Belakang 

Pertumbuhan industri mengalami peningkatan yang signifikan di beberapa 

sektor. Pertumbuhan industri secara global memunculkan persaingan bisnis yang 

ketat. Perusahaan harus memiliki suatu strategi bersaing untuk memenangkan 

kompetisi global. Perusahaan membuat strategi agar dapat mencapai hasil yang 

efektif dan efisien. Kualitas menjadi salah satu faktor keputusan yang paling 

penting dalam pemilihan antara produk dan jasa yang bersaing.  (Heizer dan 

Render, 2011) 

Didalam suatu perusahaan industri terutama manufaktur, kualitas produk 

menjadi salah satu hal terpenting, karena berkaitan dengan keberhasilan proses 

produksi. Kualitas merupakan suatu kondisi keadaan atau karakteristik produk 

atau jasa yang sesuai dengan keinginan costumer (Haizer J and B. Render, 2011).  

Pengertian kualitas dalam konteks peningkatan proses adalah bagaimana 

baiknya kualitas suatu produk (barang / jasa) itu memenuhi spesifikasi dan 

toleransi yang ditetapkan oleh perusahaan. (Gaspersz, 2003) 

Total quality management (TQM) merujuk pada penekanan kualitas yang 

meliputi organisasi keseluruhan, mulai dari pemasok hingga pelanggan. TQM 

menekankan komitmen manajemen untuk mendapatkan arahan perusahaan yang 

terus-menerus ingin mencapai keunggulan dalam semua aspek produk dan jasa 

yang kesemuanya penting bagi pelanggan. (Heizer & Render, 2014) 

PT. Sygma Exa Grafika merupakan perusahaan yang bergerak sebagai 

pencetak Al-Quran dengan brand bernama Syaamil Quran. Perusahaan ini 

berfokus pada pencetakan Al-Quran, maka dari itu dalam penelitian ini 

memfokuskan pada produk Al-Quran sebagai objek yang diteliti. perusahaan 

mencetak produk Al-Quran secara menyeluruh dimulai dari desain yang akan 

dicetak pada saat produksi dilanjutkan pada proses printing kemudian setelah di 

printing masuk kedalam proses pelipatan disusul dengan proses penyusunan dan 



 

 

dilanjutkan ke proses penjahitan dan assembling hingga pada proses packing 

semua dilakukan oleh perusahaan. 

 Didalam pembuatan produk Al-Quran terdiri dari beberapa bagian yaitu 

cover, skiplat dan isi Al-Quran. Perusahaan melakukan semua produksi hingga 

menjadi produk Al-Quran jadi, dari pembuatan cover Al-Quran, pembuatan 

skiplat yang merupakan bagian dari pembatas antara cover dan isi, hingga 

pembuatan isi Al-Quran dilakukan oleh perusahaan.  

Perusahaan memiliki standar kualitas produk berdasarkan spesifikasi yang 

telah ditetapkan. Perusahaan menetapkan batasan reject untuk seluruh proses 

pembuatan Al-Quran sebesar 4% dengan pembagian alokasi target reject yaitu 2% 

untuk bagian printing , 1% untuk bagian lipat dan 1% untuk seluruh proses pada 

pembuatan Al-Quran. namun pada kenyataannya dalam batasan reject printing 

perusahaan belum dapat menurunkan hasil reject pada proses printing, dari data 

yang didapat pada proses printing menunjukan bahwa reject printing yang 

dihasilkan hingga mencapai 4%. Berikut data perbandingan proses dari 

pencetakan Al-Quran yang akan di tampilkan pada tabel I.1. 

Table I.1 Data Perbandingan Lini Proses Pencetakan Al-Quran 

Bulan 
Produksi 

Printing 

% Reject 

Printing 

% Reject 

Lipat 

% 

Reject 

Susun 

% Reject 

Jahit 

% Reject 

Assembling 

Januari 1687621 3.8% 1.2% 0.009% 0.008% 0.009% 

Februari 1328042 3.7% 1.1% 0.008% 0.009% 0.007% 

Maret 1607192 3.7% 1.2% 0.008% 0.009% 0.009% 

April 1239344 3.7% 0.8% 0.016% 0.013% 0.008% 

Mei 839531 3.8% 1.3% 0.024% 0.024% 0.006% 

Juni 884123 3.7% 1.2% 0.022% 0.013% 0.010% 

Juli 1323231 3.8% 1.0% 0.015% 0.012% 0.009% 

Agustus 2097814 3.7% 0.8% 0.010% 0.007% 0.008% 

September 1723706 3.8% 1.0% 0.011% 0.011% 0.012% 

Oktober 2021051 3.7% 0.9% 0.010% 0.009% 0.010% 

Nopember 2210126 3.7% 0.8% 0.009% 0.010% 0.010% 

Desember 1177862 3.8% 1.0% 0.009% 0.012% 0.011% 

Rata-Rata 4% 1% 0.013% 0.011% 0.009% 

Sumber : PT.Sygma Exa Grafika 



 

 

 Dengan ditampilkan data diatas dapat dilihat pada proses printing 

perusahaan menghasilkan total reject lebih dari target yang telah ditentukan oleh 

perusahaan yaitu sebesar 2% sedangkan pada kondisi realnya perusahaan 

menghasilkan reject sebesar hingga 4% dua kalilipat dari batas yang telah 

ditetapkan, oleh karena itu penelitian difokuskan pada bagian printing guna 

meningkatkan proses agar dapat dikendalikan sesuai dengan batasan yang 

ditetapkan oleh perusahaan.  

Penentuan penelitian selanjutnya dilakukan dengan memfokuskan pemilih 

bagian Al-Quran yang menjadi objek penelitian dan melihat yang paling sering 

terjadi reject pada proses pencetakan Al-Quran, berdasarkan batasan alokasi reject 

yang telah ditetapkan. Berikut merupakan tabel I.2 yang akan menampilkan data 

perbandingan reject dari bagian cover, skiplat dan isi. 

Table I.2 Data Perbandingan Bagian Al-Quran 

Bulan 
% Reject 

Cover 

% Reject 

Skiplat 

% Reject 

Isi 

Januari 2.7% 2.8% 3.8% 

Februari 2.8% 2.5% 3.7% 

Maret 3.3% 3.8% 3.7% 

April 3.4% 3.3% 3.7% 

Mei 2.7% 2.7% 3.8% 

Juni 3.7% 3.7% 3.7% 

Juli 3.7% 3.1% 3.8% 

Agustus 2.9% 2.7% 3.7% 

September 3.3% 3.4% 3.8% 

Oktober 3.9% 3.5% 3.7% 

November 3.7% 4.2% 3.7% 

Desember 2.8% 3.1% 3.8% 

Rata-Rata 3% 3% 4% 

 

Sumber : PT.Sygma Exa Grafika 

 Dapat dilihat bagaimana kondisi dari data produksi perusahaan. Produksi 

pada bagian isi Al-Quran menghasilkan tingkat reject yang tinggi dibanding 

dengan bagian cover Al-Quran ataupun skiplat Al-Quran. Dengan demikian 



 

 

penelitian perlu difokuskan pada produksi isi Al-Quran guna memperbaiki faktor-

faktor yang menjadi ketidaksesuaian dalam melakukan proses produksi. 

 Pengaruh dari terjadinya banyak reject pada proses printing berdampak 

pada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan 

perhatian khusus agar dapat mengurangi tingkat reject yang terjadi pada 

perusahaan, agar perusahaan dapat meminimalisir terjadinya reject mengingat 

kualitas merupakan modal utama perusahaan untuk tetap menjaga nama baik 

perusahaan dan kepuasan konsumen dalam memproduksi yang dihasilkan.  

 

I.2 Rumusan Masalah 

Sebenarnya perusahaan sudah melakukan peningkatan kualitas, namun hasil 

yang didapat belum dapat menurunkan tingkat reject yang terjadi pada 

perusahaan.        Pada kondisi saat ini perusahaan melakukan pengendalian 

kualitas yang dikelola secara tradisional. Maka penelitian ini dilakukan untuk 

memberi usulan pada perusahaan agar dapat meningkatkan kualitas dari proses 

produksi pada bagian printing perusahaan. Bagaimana usulan yang harus 

dilakukan agar dapat mengurangi tingkat reject di PT. Sygma Exa Grafika. 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan yaitu meberikan usulan yang dapat 

dilakukan agar dapat mengurangi tingkat reject di PT. Sygma Exa Grafika.  

 

I.4  Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat sebagai 

berikut : 

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbagan, dimana hasil dari penelitian 

dapat diimplementasikan untuk mengurangi tingkat reject pada proses 

pencetakan. 

2. Dapat digunakan sebagai sarana untuk mempraktekan teori yang didapat 

dari bangku kuliah untuk diimplementasikan pada permasalahan yang 



 

 

sebenarnya, dengan tujuan dapat memberikan pengalaman serta 

menambah ilmu pengetahuan. 

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

I.5 Asumsi dan Pembatasan 

Pembatasan masalah perlu dilakukan untuk menekan tingkat kompleksitas 

masalah, karena luasnya permasalahan yang dihadapi, maka dirasa perlu adanya 

pembatasan masalah. Pembahasan akan dibatasi yaitu sebagai berikut : 

 

1. Penelitian ini dilakukan pada bagian pencetakan pada mesin SM 102V. 

2. Data yang digunakan sebagai acuan untuk menetukan tingkat reject yang 

terjadi pada proses produksi bagian printing diperoleh dari data produksi 

printing pada tahun 2017. 

3. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode PDCA namun hanya 

memfokuskan penggunaan pada bagian plan dan do saja. 

4. Penggunaan metode PDCA pada tahapan do dilakukan hanya usulan 

perencanaan saja tidak dilakukan penerapan pada perusahaan karena 

keterbatasan yang tidak dapat di uji coba pada perusahaan. 

5. Penggunaan metode PDCA pada bagian check dan action tidak digunakan 

karena tidak memungkinkan untuk digunakan dan keterbatasan yang 

tidak dapat di uji coba pada perusahaan.  

6. Pada penelitian tidak membahas mengenai biaya akibat dari reject yang 

terjadi dan biaya yang ditimbulkan akibat penerapan metode. 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Pengambilan data pada proses produksi printing diasumsikan normal dan 

tidak sedang terjadi kendala. 

2. Kemampuan dan keterampilan tenaga kerja dianggap sama, karena tidak 

menjadi fokus dalam penelitian. 

 

I.6 Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian dilakukan di PT. Sygma Exa Grafika  : 



 

 

Alamat  : Jalan Babakan Sari No. 71 Bandung. 

Provinsi : Jawab Barat 

Telepon  : (022) 7203791 

 

I.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian yang dilakukan disusun berdasarkan sistematika penulisan agar 

pembahasan masalah dan hasil analisis dapat  

BAB I Pendahuluan 

Berisikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi 

dan pembatasan, lokasi dan sistematika penulisan. 

Lata belakang masalah membahas mengenai problem yang terjadi di 

PT. Sygma Exa Grafika khususnya pada proses produksi printing. Rumusan 

masalah bertujuan untuk merumuskan masalah yang terjadi pada perusahaan 

serta menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian yaitu 

untuk pencapaian yang dilakukan dalam penelitian yang mengacu kepada 

pokok permasalahan. Asumsi dan pembatasan merupakan suatu wadah 

dalam penelitian untuk meluruskan kondisi yang terjadi pada saat 

melakukan penelitian di perusahaan. Manfaat penelitian yaitu untuk 

menyampaikan harapan dalam penyelesaian masalah. Lokasi penelitian 

merupakan penjelasan dimana dilakukannya penelitian. Sistematika 

penulisan berisi tata cara menyusunan laporan penelitian. 

 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisikan mengenai penjelasan teori-teori yang menjadi dasar 

pedoman dalam penyusunan laporan penelitian yang berkaitan dengan teori 

mengenai kualitas, pengendalian kualitas, alat dalam perbaikan kualitas dan 

metode yang digunakan dalam penelitian. 

 

Bab III Usulan Pemecahan Masalah 



 

 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari perusahaan PT. 

Sygma Exa Grafika, menjelaskan mengenai model pemecahan masalah 

dan tahapan-tahapan dalam pemecahan masalah. 

 

Bab IV Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

Bab ini berisikan data-data yang diperoleh dari PT. Sygma Exa 

Grafika berupa data produksi dan data jenis-jenis reject yang selanjutnya 

data yang diperoleh diolah untuk menemukan solusi. 

 

Bab V Analisis Dan Pembahasan 

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan yang diperoleh dari hasil 

pengamatan dan pengolahan data dalam penggunaan metode serta alat untuk 

perbaikan kualitas pada penelitian yang dilakukan. 

 

Bab VI Kesimpulan Dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan serta saran atas hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan untuk 

direkomendasikan kepada perusahaan. 
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