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ABSTRAC

i

PT. Selamat Sempurna the company that produck filter on the production
for otomotif manufacturing all type fuel filter, oil filter, air filter, cabin filter for
whells vehicle the delivery local did you men Suzuki Indomobil
Motor,Mitsubishi Kramayuda Motor, Toyota Astra Motor, Hyundai Mobil
Indonesia, Astra Daihatsu Motor, Mesin Isuzu Indonesia, Honda Prospek Motor,
Hino Motor Indonesia and other. That expect also for exspor leave country
to Europe, Asia, Africa, America Latina, Australian . One of the ways continuous
improvement in meeting all requirements through exellennce in the
transformation process.

And so do what done by PT. Selamat Sempurna one of the effort
performed within finishing the problem of arising out at production process
that defect seaming benjol is by using pareto and fishbone diagram. From the
analysis using a fishbone diagram can identify factor that cause major
disability is material factor so that company can take preventif measure and
improvements to reduce defect produck more than advanced.



ABSTRAK

i

PT. Selamat Sempurna adalah perusahaan otomotif yang memproduksi
berbagai macam filter bahan bakar, filter oli, filter udara, filter cabin kendaraan
roda empat yang dikirim kelokal diantaranya Suzuki Indomobil Motor,
Mitsubishi Kramayuda Motor, Toyota Astra Motor, Hyundai Mobil Indonesia,
Astra Daihatsu Motor, Mesin Isuzu Indonesia, Honda Prospek Motor, Hino Motor
Indonesia dan lain sebagainya. Selain itu juga di expor ke Eropa, Asia, Afrika,
Amerika Latin, Australia. Salah satu cara yang diterapkan yaitu memberi
pelanggan pilihan yang lebih baik dan perbaikan berkesinambungan untuk
memenuhi semua persyaratan dengan transformasi terbaik.

Demikian juga apa yang dilakukan oleh PT.Selamat Sempurna, salah
satu cara yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul
pada proses produksi yaitu defect seaming benjol dengan menggunakan
diagram pareto dan diagram fishbone. Dengan menggunakan analisa diagram
fishbone dapat diketahui faktor penyebab defect utama adalah faktor material,
sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan pencegahan serta perbaikan
untuk mengurangi produk cacat yang lebih tinggi.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri manufaktur yang semakin maju seperti sekarang ini

dan persaingan yang cukup ketat, membuat beberapa perusahaan meningkatkan

standart mutu atau kualitas produk guna memenuhi kebutuhan pelanggannya

terutama yang menyangkut fungsi dari produk tersebut, untuk meningkatkan

pencapaian penjualannya.

PT. Selamat Sempurna adalah salah satu perusahaan yang bergerak

dibidang manufaktur otomotif. Produk yang dihasilkannya adalah filter bahan

bakar dan filter oli kendaraan roda empat dengan berbagai type. Produknya

ini dikirim ke perusahaan lokal seperti Suzuki Indomobil Motor, Mitsubishi

Kramayuda Motor, Toyota Astra Motor, Hyunday Mobil Indonesia, Astra

Daihatsu Motor, Mesin Isuzu Indonesia, Honda Prospek Motor dan Hino Motor

Indonesia. Selain itu juga di ekspor ke luar negeri lebih dari 100 negara, di

Eropa,
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Asia, Afrika, Amerika Latin, Australia dan lain – lain. Semakin banyaknya

permintaan pelanggan, sebagai prioritas utama PT. Selamat Sempurna dengan

cara meningkatkan pencapaian target dan meminimalkan defect produk pada

proses produksi filter.

Kualitas merupakan hal penting yang perlu ditingkatkan secara terus

menerus dalam menunjang kemajuan perusahaan, sebenarnya kualitas

mempunyai banyak arti tergantung pada sudut pandang seseorang. Dalam hal

ini ada dua hal utama yang bisa diterapkan dan bisa menjadi tolak ukur apakah

produk tersebut bisa diterima pangsa pasar, yaitu kualitas berarti kepuasan

pelanggan dan kualitas adalah QC ( Quality Cost ).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai QCC telah dilakukan Liu ( 2011 )

dimana hasil dari tim QCC ini telah mengurangi tingkat kesalahan dalam resep

obat, berhasil dicapai untuk menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik.

Shireen (2011) dimana hasilnya setelah memperkenalkan teknik lingkaran kualitas

dalam skenario organisasi benar-benar berubah, sekarang aksesibilitas

ditingkatkan dan disempurnakan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperlukan penelitian mengenai

pelaksanaan pengawasan kualitas, sehingga kualitas produk menjadi lebih baik,

dan pengawasan lebih efektif.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang mendasari penelitian ini maka

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa sajakah jenis defect pada proses produksi line seaming?

2. Apa saja penyebab defect pada produk tersebut?

3. Bagaimana rekomendasi perbaikan yang dilakukan pada proses

produksi?

1.3 TujuanPenelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis defect pada proses produksi line seaming.

2. Untuk mengetahui akar penyebab terjadinya defect pada proses

produksi sehingga dapat diantisipasi di periode yang akan datang.

3. Untuk mengetahui rekomendasi perbaikan yang di lakukan pada

proses produksi line seaming.

1.4 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian penulis memberikan batasan masalah

diantaranya:

1. Penelitian dilakukan pada proses produksi line seaming.

2. Analisa pembahasan hanya dibatasi pada defect line seaming bulan

desember 2016.

3. Pengolahan dan analisa data produk menggunakan sistem pengendalian

kualitas diagram pareto dan diagram sebab akibat.
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1.5 Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ada beberapa metode yang digunakan penulis

dalam menyusun laporan tugas akhir anatara lain :

1. Metode Observasi

2. Metode Pustaka

3. Metode Tanya jawab

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini di uraikan sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas pengertian kualitas, konsep mutu, pengendalian

kualitas, alat dan teknik perbaikan kualitas, pengertian proses

produksi, pengertian dan tujuan pengendalian kualitas, penelitian

sebelumnya dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode pengumpulan data, data yang digunakan,

pengolahan data, analisa pembahasan, kesimpulan dan saran serta

langkah – langkah penelitian.
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini berisi tentang profil perusahaan, pengetahuan

filter, proses seaming dan data defect produksi line seaming.

BAB V ANALISIS HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang definisi defect seaming benjol

berdasarkan diagram pareto dan diagram sebab akibat guna

meningkatkan sistem kualitas.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan dalam melakukan

penelitian terhadap defect line seaming di PT. Selamat Sempurna.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1   Pengertian Kualitas / Mutu 

Menurut  Davis  dalam  Yamit  ( 2010 ),  membuat  definisi  kualitas  yang  

lebih  luas  cakupannya,  yaitu  kualitas  merupakan  suatu  kondisi  dinamis  yang  

berhubungan  dengan  produk,  jasa,  manusia,  proses,  dan  lingkungan  yang  

memenuhi  atau  melebihi  harapan.  Pendekatan  yang  dikemukakan  Davis  ini  

menegaskan  bahwa  kualitas  bukan  hanya  menekankan  pada  aspek  hasil  

akhir,  yaitu  produk  dan  jasa  tetapi  juga  menyangkut  kualitas  manusia,  

kualitas  proses  dan  kualitas  lingkungan.  Sangatlah  mustahil  menghasilkan  

produk  dan  jasa  yang  berkualitas  tanpa  melalui  manusia  dan  proses  yang  

berkualitas. 

Perusahaan jasa  dan pelayanan  lebih  menekankan  pada  kualitas  proses,  

karena  konsumen biasanya terlibat  langsung  dalam  proses  tersebut.  Sedangkan  

perusahaan  yang  menghasilkan produk  lebih  menekankan  kepada  hasil,  

karena  konsumen  umumnya  tak  terlibat  langsung  didalam  prosesnya.  
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Untuk  itu  diperlukan  system  manajement  kualitas  yang  dapat  

memberikan  kepada  pihak  konsumen  bahwa  produk  tersebut  di  hasilkan  

oleh  proses  yang  berkualitas. 

Menurut Kotler dan Keller ( 2010 ), definisi kualitas adalah totalitas fitur 

dan karakteristik dari produk atau jasa yang dinilai kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan  konsumen, baik yang  dinyatakan atau  secara  tersirat. 

Menurut Mowen dan Minor ( 2008 ), definisi kualitas produk adalah 

evaluasi secara keseluruhan dari pelanggan tentang keunggulan kinerja suatu 

barang atau jasa. 

 Pendapat Mowen dan Minor juga didukung oleh Hunt ( dalam Nasution, 

2008 ), mendefinisikan kualitas atau mutu produk sebagai berikut : Kualitas 

produk adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasan pelanggan. 

 Berdasarkan definisi - definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas 

produk merupakan penilaian konsumen tentang kemampuan produk tersebut 

dalam  melaksanakan fungsinya  sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen 

itu sendiri. Jadi definisi kualitas produk tergantung  pada persepsi  atau pandangan 

setiap konsumen terhadap  produk. Karena itu, pengertian kualitas produk bisa 

saja berlainan  antara  konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. 

 Menurut Tjiptono ( 2007 ) Kualitas pelayanan  adalah  tingkat  keunggulan  

yang  diharapkan  dan  pengendaliannya  atas  tingkat  keunggulan  tersebut  untuk  

memenuhi  keinginan  atau  harapan  pelanggan.   

 Menurut  Wyckof   dalam Arief ( 2007)  kualitas  jasa  adalah  tingkat  

keunggulan  tersebut  untuk  memenuhi  keinginan  dan  kebutuhan  pelanggan,  
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baik  tidaknya  kualitas  tergantung  kepada  kemampuan  penyedia  jasa  

pelayanan  dalam  memenuhi  harapan  pelanggan  secara  konsisten. 

 Menurut  Sinambela  dkk  ( 2010 ), mendefinisikan  kualitas  adalah  

segala  sesuatu  yang   mampu   memenuhi    keinginan   atau   kebutuhan  

pelanggan  

( meeting  the  needs  of  customers ). 

 Kualitas  produk  menurut  Philip  kotler  ( 2009 ) mendefinisikan  totalitas  

fitur dan karakteristik  produk  atau  jasa  yang  bergantung  pada  kemampuannya  

untuk  memuaskan  kebutuhan  yang  dinyatakan  atau  tersirat. 

 Menurut  Feingenbaum  dalam  Marwanto  ( 2015 ),  menyatakan  bahwa  

“ Kualitas  produk  merupakan  seluruh  gabungan  karakteristik  produk  dari  

pemasaran  rekayasa  ( perencanaan ), pembuatan  ( produk )  dan  pemeliharaan  

yang  membuat  produk  yang  digunakan  memenuhi  harapan – harapan  

pelanggan. 

 Gronroos  dalam   Daryanto ( 2014 ) mengemukakan  bahwa  pelayanan  

adalah  suatu  aktivitas  atau  serangkaian  aktivitas  yang  bersifat  tidak  kasat  

mata  ( tidak  dapat  diraba )  yang  terjadi  sebagai  akibat  adanya  interaksi  

antara  konsumen  dengan  karyawan  atau  hal – hal  lain  yang  disediakan  oleh  

perusahaan  pemberian  pelayanan  yang  di  maksudkan  untuk  memecahkan  

permasalahan  konsumen  atau  pelanggan.  Selain  definisi  pelayanan  diatas  

Kotlerpun  ikut  mendefinisikan  pelayanan  sebagai  pelayanan  adalah  setiap  

kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  suatu  kumpulan  atau  satuan  dan  

menawarkan  kepuasan  meskipun  hasilnya  tidak  terikat  pada  suatu  produk  

secara  fisik.  
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 Pembendaharaan  istilah  ISO  dan  dari  SNI,  Mutu  adalah  keseluruhan  

dan karakteristik  produk  atau  jasa  yang  kemampuannya  dapat  memuaskan  

kebutuhan baik yang dinyatakan tegas maupun tersamar . Istilah  kebutuhan 

diartikan  secara  spesifikasi  yang  tercantum  dalam  kontrak  maupun  kriteria  –  

kriteria  yang  harus  diidentifikasikan  terlebih  dahulu.  

Kualitas  adalah  kepuasan  pelanggan  atau  user  satisfaction,  dimana  

standart  atau  spesifikasi  produk  bukan  lagi  merupakan  tujuan,  tetapi  

merupakan  sarana  yang  terus  menerus  dikembangkan  untuk  mencapai  

kepuasan  pelanggan. Kualitas  juga  berarti  QCDSM  diantaranya : 

1. Q ( Quality ) : berarti kualitas dari produk / jasa 

2. C  (Cost ) : berarti kualitas dari biaya  (misalnya  jika biaya  produksi    

rendah – harga bisa ditekan) 

3. D ( Delivery ) : berarti  kualitas dari  penyampaian  barang / jasa yang  

tepat   waktu  sesuai  permintaan 

4. S  (Safety ) : berarti kualitas dari keamanan pada saat barang / jasa 

dipergunakan 

5. M ( Moral ) : berarti  kualitas dari semangat untuk melayani  pelanggan 

 

 Manajement  Mutu  berdasarkan  ISO  9001 : 2000  lebih  memfokuskan  

diri  terhadap  perbaikan  kinerja,  penggunaan  struktur  baru  yang  didasarkan  

pada pendekatan proses ( process approach ), pengurangan  prosedur  

terdokumentasi,  pemenuhan  kepada  pemenuhan  kepuasan  pelanggan,  analisa  
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data  untuk  perbaikan  dan  peningkatan  kesesuaian  dengan  standart  sistem  

manajemen  lingkungan. 

2.2  Konsep Mutu Pada Industri Manufaktur dan Jasa 

 Banyak  ahli  yang  mendefinisikan  mutu  yang  secara  garis  besar  

orientasinya  adalah  kepuasan  pelanggan  yang  merupakan  tujuan  perusahaan  

atau  organisasi  yang  berorientasi  kepada  mutu.  Dari  beberapa  definisi  

terdahulu  dapat  dikatakan  secara  garis  besar  mutu  adalah  keseluruhan  ciri  

atau  karakteristik  produk  atau  jasa  dalam  tujuannya  untuk  memenuhi  

kebutuhan  dan  harapan  pelanggan.  Pelanggan  yang  dimaksud  disini  bukan  

pelanggan  atau  konsumen  yang  sekali  datang  untuk  mencoba  dan  tidak  

pernah  kembali  lagi,  melainkan  mereka  yang  datang  berulang  -  ulang  untuk  

membeli  dan  membeli.  Hal inilah yang sering  didengar  sebagai  dimensi  mutu  

yang  berbeda  satu  dari  yang  lain. 

 Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  mutu  produk  atau  jasa  itu  akan  

dapat  diwujudkan  pada  kepuasan  pelanggan,  apabila  diutarakan  secara  rinci  

mutu  memiliki  dua  perspektif  yaitu,  perspektif  produsen  dan  perspektif  

konsumen  dimana  bila  kedua  hal  tersebut  disatukan  maka  akan  dapat  

tercapai  kesesuaikan  antara  kedua  sisi  tersebut  yang  dikenal  sebagai  

kesesuaian  untuk  digunakan  oleh  konsumen.  

2.3  Pengendalian Kualitas 

 Pengendalian  kualitas  merupakan  suatu  proses  yang  bertujuan  untuk  

mempertahankan  standart  yang  telah  ditentukan  oleh  bagian  terkait,  sehingga  

produk  yang  dihasilkan  memenuhi  standart  yang  diinginkan  oleh  konsumen.  
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Dalam  hal  ini  standart  tersebut  dijaga  melalui  proses  pemilihan,  pengukuran  

dan  koreksi  kerja,  sehingga  tindakan  yang  diambil  lebih  efisien. 

 Pengendalian kualitas  dimulai  dari  awal  proses  hingga  hasil  akhir,  

apabila  ada  masalah  yang  timbul  akan  segera  diketahui  dan  segara  pula  

dapat  dillakukan  tindakan  penanggulangannya. 

Tujuan  diadakannya  pelaksanaan  pengendalian  kualitas  yaitu  : 

 Pencapaian  kebijakan  dan  target  perusahaan  secara  efisien 

 Pengembangan  kemampuan  tenaga  kerja 

 Peningkatan  moral  karyawan 

 

2.4  Alat dan Teknik Perbaikan Kualitas / Mutu 

 Dalam pengendalian kualitas ada beberapa alat yang sering digunakan  

untuk memperbaiki manajement mutu atau the problem solving dalam  

meningkatkan  mutu  produk  atau  jasa  yang  dihasilkan  oleh  perusahaan.  Alat  

dan  teknik  tersebut  terdapat  dua  jenis,  yaitu  data  verbal  dan  numerik  atau  

biasa  disebut  Seven  Tools. 

 

2.4.1 Alat – alat yang menggunakan data verbal antara lain : 

2.4.1.1 Flow Chart 

 Flow  chart  adalah  diagram  yang menunjukkan seluruh  langkah dalam  

suatu  proses dan menunjukkan bagaimana langkah itu saling berinteraksi satu  

sama lain. Flow  chart  digambarkan  dengan  simbol - simbol  dan setiap  orang  

yang  bertanggung  jawab  untuk  memperbaiki  suatu  proses harus mengetahui  
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seluruh  langkah  dalam  proses  tersebut.  Flow  chart  digunakan  untuk  berbagai  

tujuan,  antara  lain  : 

 

 Memberikan  pengertian  dan  petunjuk  tentang  jalannya  proses 

 Membandingkan  proses  sesungguhnya  dengan  proses  ideal 

 Mengetahui  langkah  -  langkah  yang  perlu  dan  langkah  -  langkah  yang  

tidak  perlu 

 Mengetahui  dimana  pengukuran  dapat  dilakukan 

 Menggambarkan  sistem  total 

 

2.4.1.2 Brainstorming 

 Brainstorming  adalah  cara  untuk  memacu  pemikiran  kreatif  guna  

mengumpulkan ide - ide dari suatu  kelompok  dalam  waktu  yang  relatif  

singkat. Ide brainstorming tersebut  dapat  digunakan  untuk  analisis  selanjutnya.  

Alat  yang  sering  membantu  analisis  tersebut  antara  lain  cause  and  effect  

diagram,affinity  diagram  dan  tree  diagram. 

 

2.4.1.3 Cause and Effect Diagram 

 Cause  and  effect  diagram  atau  diagram  sebab  akibat  dikembangkan  

oleh  Dr.  Kaoru  Ishikawa  pada  tahun  1943,  sehingga  sering  disebut  dengan  

diagram  Ishikawa.  Diagram  sebab  akibat   menggambarkan  garis  dan  simbol   

simbol  yang  menunjukkan  hubungan  antara  akibat  dan  penyebab  suatu  

masalah.  Diagram  tersebut  memang  digunakan  untuk  mengetahui  akibat  dari  

suatu  masalah  yang  selanjutnya  diambil  tindakan  perbaikan.  Penyebab  
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masalah  ini  pun  dapat  berasal  dari  berbagai  sumber  utama,  misalnya  metode  

kerja,  material,  pengukuran,  karyawan,  lingkungan,  modal  dan  seterusnya. 

 

 

Problem Kualitas

Material

Karyawan

Prosedur

peralatan

 
 

Sumber : Purba, HH. ( 2008 ) 

 

 

Gambar 2.1 Cause and Effect Diagram 

 

2.4.1.4 Affinity Diagram 

 Affinity  diagram  dikembangkan  oleh  Jiro  Kawakita  pada  tahun  1950-

an dan sering menggunakan hasil brainstorming untuk mengorganisasikan  

informasi,  sehingga  mudah  dipahami  untuk  mengadakan  perbaikan  proses.  

Affinity diagram sangat  berguna  untuk  menyaring  data  yang  berjumlah  besar  

dan  menciptakan  pola  pikir  yang  baru. 

 

2.4.2 Alat-alat yang menggunakan data numerik antara lain :  

2.4.2.1. Check Sheet 

 Check  sheet  adalah  alat  yang  digunakan  dalam  pengumpulan dan  

pencatatan data  kemudian  dimasukkan  ke daalam  grafik  Pareto  Chart  ataupun  

Histogram  kemudian  dilakukan  analisis  terhadapnya.  Check  sheet  ini  dapat  
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digunakan  sebagai alat bantu dalam pelaksanaan ( do ) dalam Plant-Do-Check-

Actioncycle. 

No Kesalahan Satu semester Jumlah 

1 Cara mengajar IIIII 5 

2 Pelayanan perpustakaan IIIII III 8 

3 Pelayanan administrasi IIIII IIIII 10 

 

Sumber : Ishikawa, K. ( 1982 ) 

Gambar 2.2 Check Sheet untuk banyaknya kesalahan 

 

2.4.2.2 Diagram Pareto 

Diagram  pareto  diperkenalkan  oleh  seorang  ahli  yaitu  Alfredo  Pareto  

( 1848 – 1923). Diagram pareto ini merupakan  suatu  gambar  yang  mengurutkan  

klasifikasi  data  dari  kiri  ke  kanan  menurut  urutan  rangking  tertinggi  hingga  

terendah.  Hal  ini  dapat  membantu  menemukan  permasalahan  yang  paling  

penting  untuk segera diselesaikan.  Diagram  pareto  juga  dapat  mengidentifikasi  

masalah  yang  paling  penting  yang  mempengaruhi  usaha  perbaikan  mutu  dan  

memberikan  petunjuk  dalam  mengalokasikan  sumber  daya  yang  terbatas  

untuk  menyelesaikan  masalah  ( Mitra,1993 ). 
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Gambar 2.3 Diagram Pareto 

 

 

2.4.2.3 Histogram  

 Histogram menjelaskan variasi proses, namun belum mengurutkan 

rangking dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Histogram juga  

menunjukkan kemampuan proses dan apabila memungkinkan dan dapat  

menunjukkan  hubungan  dengan spesifikasi proses dan angka – angka nominal, 

misalnya  nilai  rata – rata. 

 

2.4.2.4 Control Chart ( Peta Kendali ) 

Alat ini bertujuan untuk menggambarkan perbaikan mutu yang terjadi 

pada dua situasi. Situasi pertama adalah  ketika  peta  kendali  proses  dalam 

keadaan  tidak  stabil. Situasi  kedua  adalah  kondisi  yang  diluar  batas kendali 

terjadi karena sebab khusus, kemudian dicari tindakan perbaikan  sehingga  proses  

tersebut  hasilnya  stabil. 
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Peta  control  chart  berfungsi  untuk : 

1. Menentukan  kemampuan  proses 

2. Menentukan apakah  suatu proses berada dalam  pengendalian statistik 

3. Memantau  proses  terus  menerus  agar proses  tetap  stabil 

 

2.4.2.5 Diagram Alur 

 Diagram  alur  merupakan  diagram  yang  menunjukkan  aliran  atau  

urutan  suatu  proses atau peristiwa. Diagram tersebut akan memudahkan dan  

menggambarkan suatu sistem, mengidentifikasi masalah dan melakukan  tindakan  

pengendalian. Diagram  alur juga  menunjukkan siapa pelanggan  pada  masing – 

masing proses. Diagram  tersebut akan lebih baik apabila disusun oleh tim,  

sehingga  dapat  diketahui  serangkaian  proses  secara  jelas  dan  tepat.  Tindakan  

perbaikan  dapat  dicapai  dengan  pengurangan  dan  penyederhanaan  tahapan  

proses,  pengkombinasian  proses,  atau  membuat  frekuensi  terjadinya  langkah  

atau  proses  lebih  efisien. 

 

2.4.2.6 Diagram Penyebaran ( Scatter Diagram ) 

 Scatter diagram merupakan cara yang paling sederhana untuk  menentukan  

hubungan antara sebab dan akibat dari dua variabel. Langkah - langkah yang  

diambil pun sederhana. Data dikumpulkan dalam bentuk  pasangan  titik  ( x,y ).  

Dari titik - titik tersebut dapat diketahui hubungan antara variabel  x  dan  variabel  

y,  apakah terjadi hubungan positif atau negatif Misalnya hubungan kecepatan 

suatu kendaraan dengan ahli  mengendarai. 
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Sumber : ASQ, 2013 

 

 

Gambar 2.4 Scatter Diagram 

 

 

2.5  Pengertian Proses produksi 

 Proses produksi merupakan kegiatan mentransformasikan masukan (input)  

menjadi keluaran (output) yang berupa barang atau jasa.  Usaha  untuk  memenuhi  

ketepatan pengadaan barang dan nilai kualitas yang terjaga sesuai yang  dijanjikan 

maka perusahaan harus senantiasa melakukan perbaikan yang  berkesinambungan 

dan peningkatan sistem produksi dalam rangkan  mencapai  salah  satu  tujuan  

dari  perusahaan  itu  sendiri  ( Assuari Sofyan  1993 ). 

 Ada  empat  macam  fungsi  dari  produksi  antara  lain  : 

1. Proses  ( process )  berarti  metode  atau  teknik  yang  digunakan. 

2. Jasa  ( service ) adalah  suatu  badan     pengorganisasian  untuk  penetapan     

 teknik  sehingga  proses  dapat  dipergunakan  secara efektif. 

3. Perencanaan  ( planning )  merupakan  hubungan  korelasi  dan   organisasi    

dari  kegiatan  produksi  untuk  suatu  dasar  tetrtentu. 
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4. Pengawasan  ( controlling )  untuk  menjamin  bahwa  maksud  dan  tujuan   

dari  pemakaian  bahan  dan  pelaksanaannya. 

 

2.6  Pengertian dan Tujuan Pengendalian Kualitas  

 Menurut Juran ( 1995 ) pengendalian adalah manajement yang  

diadakannya kita mengevaluasi kinerja nyata, membandingkan kinerja nyata  

dengan  tujuan  mengambil  tindakan  terhadap  perbedaan. Menurut Feigenbaum  

( 1991 )  pengendalian  adalah  proses  pendelegasian tanggung  jawab  dan  

wewenang  bagi  aktifitas  manajement agar  memperkuat  penjaminan  dan  

pencapaian  kepuasan.  Menurut  kedua  definisi  diatas  pengendalian  merupakan  

suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar kegiatan produksi  

dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  direncanakan. 

 Sedangkan pengertian  kualitas  merupakan salah satu sasaran dan  

tanggung  jawab  dalam  pembuatan  keputusan,  sehingga kualitas  menjadi  salah  

satu tujuan penting sebagian besar perusahaan . Mengingat kualitas  ini  

menyangkut organisasi secara keseluruhan maka fungsi operasi dibebani  

tanggung  jawab  untuk  menghasilkan  produk  dengan  kualitas  yang  baik  dan  

terjamin  bagi  konsumen. 

 Tujuan pengendalian kualitas dalam perusahaan dimaksudkan untuk  

mencerminkan spesifikasi standart  yang  telah  ditetapkan dalam produk atau  

hasil  akhir.  Menurut  Assauri  ( 2004 )  tujuan  dari  pengendalian  kualitas  

adalah  sebagai  berikut  : 

1. Agar  barang  hasil  produksi  dapat  mencapai  standar  kualitas  

2. Mengusahakan  agar  biaya  inspeksi  dapat  menjadi  sekecil  mungkin 
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3. Mengusahakan agar biaya design dari produk dan proses dengan 

menggunakan  mutu  produksi  tertentu dapat  menjadi  sekecil mungkin. 

4. Mengusahakan  agar  biaya  produksi dapat  menjadi serendah mungkin. 

 

2.7  Penelitian Sebelumnya 

 

 

Tabel 2.2  Review Penelitian Sebelumnya 

 

 
No Nama Metode Tujuan Hasil 

1 Raluca Nicolae 

(Manescu),  

Anisor Nedelcu, 

Adela-Eliza 

Dumistracu 

(2015) 

Pareto Chart Mengidentifikasi 

masalah utama yang 

menyebabkan sering 

terjadinya cacat dari 

proses manufaktur 

Cacat presentase 39 % untuk 

tahap awal berkurang ke 31 % 

2 Agung Haryono 

Humiras Hardi Purba, 

Erlando  

Arthama, 

Fitricia M 

Soplanit (2016) 

DMAIC 

Methodelogi 

Mengurangi biaya cacat 

dan biaya pengerjaan 

ulang menggunakan 

peningkatan teknologi 

pengelasan SAW 

Memecahkan model di terbatas 

waktu horizon, pemecahan 

untuk nomor acak barang cacat 

atau tingkat acak untuk 

memproduksi tingkat cacat, 

mengembangkan model 

dengan pengerjaan ulang 

output,pemecahan model untuk 

kasus multi-produk, 

mengembangkan model untuk 

kasus menggunakan sumber 

daya yang berbeda untuk 

produksi dan pengerjaan ulang 
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Tabel 2.2 Review Penelitian Sebelumnya Lanjutan 

 

No Nama Metode Tujuan Hasil 

3 Yonatan Mengesha 

Awaj, Ajit Pal Singh, 

& Wassihun Yimer 

Amedie (2013) 

SPC Meningkatkan kualitas 

produk dan mengurangi 

variabilitas proses 

Perusahaan harus berusaha 

untuk melaksanakan SPC, 

agar meningkatkan kinerja 

proses dengan mengurangi 

variabilitas produk dan 

meningkatkan produksi 

efisiensi dengan mengurangi 

scrap dan pengerjaan ulang 

4 Mohammed Yunus, 

Mohammad S. Alsoufi, 

& Mohammed Irfan 

(2016) 

QC Tools Mengurangi penolakan 

tingkat dengan studi rinci 

tentang operasi, peralatan 

dan bahan 

Kualitas produk utama 

tergantung pada ketrampilan 

operator, efisiensi mesin dan 

kualitas bahan yang digunakan 

5 Syed Ebad Ali, 

Abdullah Jabber, 

Adnan Zahid, Irfan 

Amin, & Akhter 

Yaseen (2015) 

Statistical Tools Meningkatkan kualitas 

dengan meningkatkan 

masalah variasi berat dan 

produktivitas tablet di 

perusahaan farmasi 

Diketahui dengan histogram 

proses yang terjadi di luar 

kendali dan jauh dari nilai 

rata- rata, berkonsentrasi 

frekuensi cacat tertinggi 

dengan menggunakan grafik 

pareto, pemantauan proses 

ketika data 3 bets berturut – 

turut menemukan bahwa 

semua nilai – nilai dalam 

kisaran 163 – 193 mg 

sebagian besar nilai rata – rata 

yaitu 180 mg dengan kontrol 

grafik 
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2.8  Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

                         

 

2.8 Kerangka Berpikir 
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Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 

Standar Kualitas 

Hasil Produksi 

Pengambilan Sample 

No 

Ok Reject 

Analisa 

Pengendalian Kualitas   
Menggunakan Pareto  
Chart,Cause and  
Effect Diagram 

 

 Analisa Dan Hasil 

Rekomendasi 
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BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ada beberapa tahapan

tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun laporan tugas akhir dan

berkaitan dengan metode penelitian sehingga lebih terarah dalam melakukan

analisa terhadap permasalahan yang ada dilapangan. Cara dan langkah yang jelas

akan sangat membantu keberhasilan untuk penelitian tahap selanjutnya.

3.1 Metode Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Yaitu penelitian yang dilakukan penulis dengan cara langsung

melihat keadaan perusahaan tentang kegiatan produksi dan

permasalahan yang ada guna mendapatkan informasi – informasi

yang berkaitan dengan sistem pengendalian kualitas.
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2. Metode Pustaka

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan referensi dalam

melakukan penulisan laporan tugas akhir serta membandingkan

kondisi yang ada di lapangan.

3. Metode Interview

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara langsung

dengan pihak terkait untuk mendapatkan informasi guna

melengkapi laporan tugas akhir.

3.2 Data yang Digunakan

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu

data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang diamati

dan melakukan pencatatan langsung terhadap obyek yang diteliti.

2. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya dan

berkaitan dengan obyek yang akan diteliti dengan cara mengambil

bahan – bahan dari literatur atau dokumen dari perusahaan.

3.3 Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul akan diolah dan dianalisa oleh penulis

menggunakan teknik – teknik perbaikan mutu dari produk yang telah dihasilkan.

Ada berbagai teknik perbaikan mutu yang dapat digunakan antara lain :
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1. Diagram Pareto

Diagram pareto merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi

data dari kiri ke kanan menurut urutan rangking tertinggi hingga terendah. Selain

itu, diagram pareto juga dapat digunakan untuk membandingkan kondisi proses

misalnya ketidaksesuaian proses sebelum dan sesudah diambil tindakan perbaikan

terhadap proses.

Proses penyusunan diagram pareto meliputi enam langkah, yaitu :

 Menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data, misalnya

berdasarkan masalah, penyebab, jenis ketidaksesuaian dan sebagainya.

 Menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan

karakteristik-karakteristik tersebut, misalnya rupiah, frekuensi, unit usaha

dan sebagainya.

 Mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan.

 Merangkum data dan membuat rangking kategori data tersebut dari yang

terbesar hingga yang terkecil.

 Menghitung frekuensi kumulatif atau presentase kumulatif yang

digunakan.

 Menggambar diagram batang menunjukkan tingkat kepentingan relatif

masing – masing masalah. Mengidentifikasi beberapa hal yang penting

untuk mendapatkan perhatian.

2. Diagram Sebab Akibat ( Fishbone )

Diagram sebab akibat menggambarkan garis dan simbol – simbol yang

menunjukkan hubungan antara akibat dan penyebab suatu masalah. Diagram
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tersebut digunakan untuk mengetahui akibat dari suatu masalah yang

selanjutnya diambil tindakan perbaikan, penyebab masalah ini pun dapat berasal

dari berbagai sumber utama, misalnya metode kerja, material, pengukuran,

karyawan, lingkungan dan seterusnya.

Adapun manfaat diagram sebab akibat tersebut antara lain :

 Dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan

mutu produk atau jasa lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan

dapat mengurangi biaya.

 Dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan

ketidaksesuaian produk atau jasa dan keluhan pelanggan.

 Dapat membuat suatu standarisasi operasi yang ada maupun yang

direncanakan.

 Dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dalam

kegiatan pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan.

3. Check Sheet

Tujuan pembuatan lembar pemeriksaan adalah menjamin bahwa data

dikumpulkan secara teliti dan akurat oleh karyawan operasional untuk

diadakan pengendalian proses dan penyelesaian masalah. Data dalam lembar

pemeriksaan tersebut nantinya akan digunakan dan dianalisis secara cepat dan

mudah.

3.4 Analisa Pembahasan

Dari hasil pengolahan data yang ada serta analisa pokok permasalahan

akan didapatkan pemecahan masalah pada line seaming dapat diketahui
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faktor faktor penyebab terjadinya defect produk tersebut. Dengan teknik

pengendalian kualitas diagram sebab akibat ( fishbone ) maka permasalahan

yang sering timbul bisa dicegah dari awal proses produksi.

3.5 Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan

yang dilaksanakan dalam membuat laporan tugas akhir bisa berdampak untuk

kemajuan perusahaan dan masukan - masukan yang bersifat membangun perlu

diperhatikan oleh pihak perusahaan sehingga penulis bisa mengevaluasi hal - hal

yang perlu diperbaiki dalam meningkatkan kualitas.

3.6 Langkah - langkah Penelitian

Adapun langkah – langkah penelitian ini dapat dibuat atau dibentuk

dalam bentuk flow chart yang terdapat di bawah ini sebagai berikut:
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Gambar 3.1 Flow chartMetode Penelitian
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1  Profil Perusahaan 

 Berawal  dari  sebuah  bengkel  kecil  yang  bergerak  dibidang  service  

radiator  kemudian  berkembang  menjadi  perusahaan  industri  manufaktur  spare  

part  oromotif  khususnya  filter  oli,  filter  bahan  bakar,  filter  udara,  radiator,  

dan  lain  sebagainya. 

ADR  ( Auto Diesel Radiator )  berdiri  pada  tanggal  26  November  1973  

yang  mempunyai  kantor  pusat  di  Jl.  Raya  Pluit  I  No. I  Jakarta  Utara.  ADR  

mempunyai  anak  perusahaan  yang  tergabung didalamnya  antara  lain : PT. 

Panata  Jaya Mandiri ( 1983 ), PT Andhi Chandra Automotive Product ( 1976 ), 

PT. Hydraxle  Perkasa ( 1982 ), PT. Selamat Sempana Perkasa ( 1990 ) PT. 

Mangatur  Dharma  ( 1976  , PT. Prapat  Tunggal  Cipta  ( 1994 ). 

 Semakin  berkembangnya  perusahaan  dan  banyaknya  permintaan  order  

dari  customer  PT. Selamat  Sempurna  mendirikan  pabrik  lagi  pada  tahun  

2001  yang  belokasi  di  Jl.  LPPU  Curug  No.88  Bitung  Tangerang  Banten.  

Perusahaan ini fokus  memproduksi  filter  oli  dan  filter  bahan  bakar.
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Pada  tahun  1996  PT. Selamat Sempurna  masuk  Bursa  Efek  Jakarta  

dan  sekaligus masuk kategori  perusahaan terbesar dalam bidang otomotif  

penjual  filter terbanyak. Dengan tuntutan manajement ADR dalam meningkatkan  

peningkatan sumber daya manusia yang handal dan penghematan biaya  

seminimal mungkin, maka pada bulan Desember 2006 PT. Andhi Chandra  

Automotive  Product resmi bergabung  dengan  PT. Selamat  Sempurna  yang  

mempunyai tujuan sama dan fokus  dalam  memproduksi  filter  dalam  memenuhi  

kebutuhan  pelanggannya. 

 Dengan  meningkatnya  penjualan  produk  filter,  maka  PT. Selamat  

Sempurna  berkomitment  meningkatkan  kualitas,  sehingga  pada  tanggal  14  

Januari  1997  mendapatkan  standart  ISO  9002,  selain  itu  juga  PT. Selamat  

Sempurna  melakukan  perbaikan  yang  terus  menerus  dalam  menjaga  kualitas  

dan  pengiriman  produk  bisa  tepat  waktu,  kemudian  pada  bulan  Februari  

2000 PT. Selamat  Sempurna  mendapatkan  sertifikasi QS 9000  sebagai  standart  

system  mutu. 

 Tepatnya  bulan  juli  2003  ADR  telah  mendapatkan  sertifikat  ISO  

9002  dan  TS  14695  sebagai  perusahaan  yang  bisa  menjamin  kualitas  dalam  

bidang  otomotif  dan  bisa  bersaing  dalam  pangsa  Internasional,  sampai  saat  

ini  PT. Selamat  Sempurna  masih  menguasai  penjualan  untuk  pasar  terbesar  

di  dalam  negeri   khususnya  produk  Sakura,  bahkan  untuk  luar  negeri  

meliputi  :  Asia,  Eropa,  Australia,  Afrika  bahkan  Amerika. 
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Gambar 4.1 Produk PT. Selamat Sempurna 

4.1.1  Lokasi Perusahaan 

 Kantor  pusat ADR  berlokasi di Wisma  ADR lantai 2, Jl.Raya  Pluit No  

1,  Jakarta  Utara, sedangkan lokasi PT. Selamat Sempurna produksi  filter terletak  

di  Kawasan Industri  ADR, Jl. LPPU  Curug  No. 88  Bitung  Tangerang  Banten,  

untuk  PT. Selamat  Sempurna  produksi  radiator  terletak  di  Jl.Kapuk  kamal  

Raya  No. 88  Jakarta  Utara. 

 

4.1.2  Visi, Misi dan Kebijakan Mutu 

1. Visi 

Menjadi perusahaan kelas dunia di Industri komponen Otomotif ( To 

become a word class company in the automotive component industri ) 

2. Misi 

Perbaikan berkesinambungan untuk memenuhi semua persyaratan dengan 

proses transformasi terbaik ( Continuous improvement in meeting all 

requirements through excellence in transformation process ) 
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3. Kebijakan  Mutu 

Memberi pelanggan pilihan yang lebih baik ( To give the customer a better 

choice ) 

 

4.1.3  Spesifikasi Produk 

 PT. Selamat Sempurna  lokasi  Tangerang  memiliki  tiga   lantai  yang   

hasil  produksinya  berbeda  -  beda,  dengan  rincian  sebagai  berikut  : 

Lantai  1  : Bagian Presshop, memproduksi  komponen body,  element  

cover   

                          seat,  seat  -  assy  dan  endplate. 

Lantai  2 : Bagian Oem , Oes dan  FF  Roll   memproduksi  type  filter  suku     

cadang  suzuki, toyota, mitsubishi, hino, hyundai, isuzu, fuel   

filter dan  filter  strainer. 

Lantai  3 : Bagian  Spin  On - assy, memproduksi  filter  oli  dan  filter bahan   

                          bakar.                                   . 

     

 

4.2  Proses Seaming Filter 

4.2.1  Pengertian Filter 

 Filter  adalah  suatu  alat  yang  digunakan  untuk  menyaring  dan  

memisahkan  kotoran  baik  yang  berbentuk  cairan  maupun  udara  sehingga  

sistem  pembakaran  yang  dihasilkan  lebih  sempurna.  Adapun  aplikasi  filter  

antara  lain  : 
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1. Oil Filter 

Fungsinya  menyaring  kotoran  pada  oli  dan  mengalirkan  oli  yang     

bersih  ke  mesin. 

 

2. Fuel Filter 

Fungsinya menyaring kotoran pada bahan bakar dan mengalirkan bahan  

bakar yang bersih ke mesin agar proses pembakaran sempurna dan  tidak  

merusak  sistem  injeksi. 

 

3. Air Filter 

Fungsinya menyaring dan membuang debu dari udara yang masuk dan  

mengalirkan  udara  yang  bersih  ke  mesin. 

 

 

Gambar 4.2 Filter dan Komponennya 
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4.2.2 Flow Chart Proses Seaming 

Komponen 

Filter Press Nut

Press Element

Gluing

Latex Seat-Assy

Seaming

 

Gambar 4.3 Proses Seaming 

 

Proses  Seaming  dimulai  dari : 

 Press  Nut 

Press nut  bertujuan  untuk memasukkan  nut  kedalam  dudukan  

jugling  body sehingga pada saat ditekan dengan mesin  hidrolik  bisa  
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mengunci  atau  masuk  pada dudukannya  dengan kencang, selain itu  

juga nut  tidak  mudah  goyang  pada saat dipasang sensor yang sama 

filter  tidak  akan  mengalami  kebocoran  yang  bisa  mengakibatkan  

kinerja  mesin  tidak  maksimal. 

 

 Press Element 

Proses  ini  berfungsi  untuk  mendorong  atau  memasukkan  

element  kedalam  body  dengan  cara  dipres  dengan  mesin  

hidrolik  sesuai  mould  yang  sesuai  standart  body  tersebut,  

element  sangat  penting  bagi  filter  yang  berfungsi  menyerap  

kotoran  bahan  bakar atau  oli  yang  akan  disalurkan  ke  engine. 

 

 Gluing 

Proses gluing bertujuan untuk  memberikan pengeleman antara  

body dengan element dalam body bisa merekat dengan kuat  

sekaligus  mencegah  terjadinya udara yang masuk kedalam  

element  tidak  menembus  pada  area  tersebut. 

 

 Latex  seat – assy 

Pemberian latex atau  sealent pada seat-assy sangat diperlukan  

untuk  mengencangkan atau menguatkan  hasi lipatan  seaming  

dan  juga  mencegah  terjadinya kebocoran  filter yang  ada  pada 

celah - celah  lipatan  seaming. 
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4.2.3  Pengetian Proses Seaming 

 Seaming adalah suatu proses pelipatan yang bertujuan untuk menahan  

antara body dan  element cover agar tidak lepas atau meleset pada operasi 

penutupan  oleh roll  pertama dan roll kedua yang dilengkapi dengan chuck  

seaming dan  juga  mencegah  terjadinya  kebocoran  filter  yang  ada  pada celah  

celah lipatan  seaming.  

 Pada prinsipnya operasi penutupan lipatan seaming dilakukan sebagai  

berikut:  

 Body  diletakkan  tepat  tengah  -  tengah  lifter,  pada  saat  pedal  ditekan  

lifter  akan  naik  sehingga  body  melekat  pada  seaming  chuck,  yang  

mana  pada  seaming  chuck  telah  terdapat  tutup  body. 

 Roll  pertama  mulai  bekerja  sambil  berputar  akan  mendekati  posisi  

tutup  body,  karena  lekukan  pada  roll pertama  maka  tutup  body  akan  

melipat  kebawah  dan  lipatan  pertama  terbentuk.  Setelah  roll  pertama  

mengelilingi seluruh  bagian  tutup  body  maka  roll pertama  akan  

menjauhi  tutup  body. 

 Setelah  roll  kedua  yang  berputar  akan  mendekati  tutup  yang  telah  

dilipat  oleh  roll pertama  tadi,  karena  lekukannya  lebih  sempit  dan  

dangkal  maka  lipatan  yang  terbentuk  akan  lebih  rapat. 

 Setelah  roll  kedua  menyelesaikan  tugasnya  maka  akan  segera  

menjauhi  chuck  dan  lifter  bersama  body  yang  telah  tertutup  akan  

turun  dan  selesailah  operasi  penutupan  body  tetsebut. 
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Gambar 4.4 MC Seaming F68 PT.Selamat Sempurna 

 

4.2.4  Inspeksi Proses Seaming 

 Pada proses produksi line seaming ada tahapan - tahapan  pengecekan  

mengenai kualitas produk yang dihasilkan diantaranya  : 

1. Memastikan semua komponen yang  akan  diproses seaming  sudah  sesuai  

drawing  enginering. 

2. Melakukan pengecekan hasil seaming secara visual baik secara  

penampilan maupun dimensi sudah sesuai standart yang  telah  ditentukan. 

3. Memastikan  hasil  over  lapping  proses  seaming  diatas  65 % 
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Gambar 4.5 Hasil Over Lapping Proses Seaming 

 

 

 

Gambar 4.6 Lipatan Seaming OK 
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4.3  Analisa Data Check Sheet Defect Seaming 

Tabel 4.1 Produksi Filter Bulan Desember 2016 

 

 

Hari 
Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

defect 

Kategori Defect Seaming 

Penyok Tajam Benjol Bocor Seaming Koclak Body Karat 

1 4360 74 15 12 18 11 10 8 

2 3698 60 12 10 12 9 6 11 

3 3611 58 9 8 17 8 9 7 

4 3662 85 16 13 20 10 12 14 

5 4244 62 10 9 18 5 8 12 

6 3818 79 12 15 25 12 6 9 

7 4665 71 8 11 20 6 10 16 

8 4456 68 15 16 11 9 5 12 

9 3157 69 9 12 16 13 9 10 

10 3882 67 13 10 15 9 12 8 

11 3420 61 10 9 12 12 6 12 

12 4308 63 12 8 23 5 5 10 

13 3215 65 8 12 15 12 9 9 

14 4862 64 10 14 12 10 8 10 

15 4298 60 11 8 15 8 10 8 

16 3817 64 12 12 10 11 6 13 

17 4629 74 14 11 19 9 8 13 

18 4236 62 10 8 12 15 9 8 

19 4426 70 9 13 20 12 6 10 

20 4951 66 10 9 13 10 12 12 

21 4129 74 12 13 18 9 7 15 

22 3403 78 14 10 25 8 13 8 

23 3215 75 10 9 15 13 8 20 

24 3937 80 15 15 19 10 9 12 

25 4536 76 12 12 24 9 10 9 

26 4174 75 9 11 17 12 10 16 

Jumlah 105109 1800 297 290 441 257 223 292 
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Tabel 4.2 Presentase Defect Produksi Filter Desember 2016 

Hari 
Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Defect 

Kategori Defect seaming 

Penyok Tajam Benjol 

Bocor 

seaming Koclak 

Body 

Karat 

1 4360 74 15 12 18 11 10 8 

2 3698 60 12 10 12 9 6 11 

3 3611 58 9 8 17 8 9 7 

4 3662 85 16 13 20 10 12 14 

5 4244 62 10 9 18 5 8 12 

6 3818 79 12 15 25 12 6 9 

7 4665 71 8 11 20 6 10 16 

8 4456 68 15 16 11 9 5 12 

9 3157 69 9 12 16 13 9 10 

10 3882 67 13 10 15 9 12 8 

11 3420 61 10 9 12 12 6 12 

12 4308 63 12 8 23 5 5 10 

13 3215 65 8 12 15 12 9 9 

14 4862 64 10 14 12 10 8 10 

15 4298 60 11 8 15 8 10 8 

16 3817 64 12 12 10 11 6 13 

17 4629 74 14 11 19 9 8 13 

18 4236 62 10 8 12 15 9 8 

19 4426 70 9 13 20 12 6 10 

20 4951 66 10 9 13 10 12 12 

21 4129 74 12 13 18 9 7 15 

22 3403 78 14 10 25 8 13 8 

23 3215 75 10 9 15 13 8 20 

24 3937 80 15 15 19 10 9 12 

25 4536 76 12 12 24 9 10 9 

26 4174 75 9 11 17 12 10 16 

Jumlah 105109 1800 297 290 441 257 223 292 

Presentase 

  

16.50 16.11 24.50 14.28 12.39 16.22 

 

Tabel 4.3 Defect Line Seaming Desember 2016 

No 

Kategori 

Defect Penyok Tajam Benjol 

Bocor 

Seaming Koclak 

Body 

Karat 

1 

Jumlah 

Defect 297 290 441 257 223 292 

2 Presentase 16.5 16.11 24.5 14.28 12.39 16.22 



40 
 

 
 

 

 

 

Gambar 4.7 Grafik Pareto Defect Seaming Desember 2016 

 

 

  

Gambar 4.8 Diagram Scatter Defect Seaming Desember 2016 
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Tabel 4.4 Defect Seaming Berdasarkan Rangking Terbesar 

 

No Kategori Defect Benjol Penyok Body Karat Tajam Bocor Seaming Koclak 

1 Jumlah Defect 441 297 292 290 257 223 

2 Presentase 24.5 16.5 16.22 16.11 14.28 12.39 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Grafik Pareto Defect Seaming Berdasarkan Rangking Terbesar 
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Berdasarkan  hasil grafik  pareto tersebut diatas dapat disimpulkan  bahwa  

defect tertinggi  adalah  benjol dengan total quantity  441 pcs dan presentase  

24.5%  dari  total  defect  hasil  produksi  pada  line  seaming. 

 Sesuai pembatasan  masalah sebelumnya, penulis akan membahas  

masalah  lebih  lanjut  tentang  defect  benjol yang menjadi penyebab  

kemungkinan  terjadi  dan  perbaikan langkah - langkah  yang akan diambil untuk 

perbaikan dan mencegah  terjadinya  defect  tersebut. 
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BAB V

ANALISIS HASIL PEMBAHASAN

Dengan adanya hasil diagram pareto, telah diketahui bahwa defect

seaming benjol menempati posisi urutan tertinggi dalam jumlah defect produksi

bulan desember 2016 line seaming dan menjadi prioritas permasalahan yang

harus diperbaiki.

5.1 Definisi Defect Seaming Benjol

Jenis defect ini pada umumnya terjadi pada area lipatan seaming yang

hasil lipatannya tidak menutup rapat atau timbul benjolan sehingga filter bisa

mengakibatkan kebocoran, hal ini bisa berdampak untuk kinerja mesin

kendaraan roda empat tidak maksimal, selain itu juga bisa mengakibatkan mesin

bisa meledak. Seaming benjol biasanya terjadi hasil bibir element cover ada

bram, hasil triming body yang tajam dan cat yang menggumpal pada triming body

sehingga pada saat diproses hasil lipatan seamingnya tidak bisa rapat.
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Gambar 5.1. Defect Lipatan Seaming Benjol TampakDari Atas

Gambar 5.2. Defect Lipatan Seaming Benjol TampakDari Bawah

Berdasarkan dua contoh defect tersebut, harus dicegah lebih awal untuk

menghindari produk lolos ke proses berikutnya terutama customer yang bisa

mengakibatkan kebocoran dan hasil penyaringannya tidak sempurna serta

bisa mengakibatkan mesin rusak. Dampak lain yang terjadi proses produksi

akan terhambat serta proses pengiriman ke customer akan terlambat pula.

Benjol
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Gambar 5.3 Cause and Effect Diagram Defect Seaming Benjol
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5.2 Penjelasan Cause and Effect Diagram Defect Seaming Benjol

Faktor Metode

 Dengan pemasangan body pada dudukannya yang tidak center akan

mengakibatkan kemiringan body tidak masuk pada element cover

sehingga pada saat pedal mesin ditekan secara otomatis roll 1 dan roll

2 perlahan - lahan akan menutup celah yang ada, akan tetapi hasil

lipatan yang dihasilkan akan timbul benjol.

 Pengarahan operator kurang dan minimnya pengetahuan tentang

pengoprasian proses produksi dan prosedur kerja yang dapat

mengakibatkan hasil kinerjanya tidak sesuai yang diharapkan.

 Putaran mesin terlalu cepat yang berakibat rool seaming dan chucknya

akan menabrak sehingga body dan element cover tidak bisa melipat atau

lipatan seamingnya renggang.

Faktor Manusia

 Verifikasi awal proses produksi ke QC tidak konsisten, yang artinya pada

saat awal proses tidak melaporkan dan pemeriksaan baik dari segi dimensi

maupun penampilan filter yang bisa mengurangi kualitas produk tersebut.

 Operator kurang memperhatikan SOP kerja yang bisa mengakibatkan

timbulnya penyimpangan dan masalah serta tidak melaporkan pada

bagian terkait sehingga menghambat proses selanjutnya.

 Operator tidak memperhatikan appereance standart yang telah dibuat

sebaga acuan penampilan secara visual seperti lipatan seaming benjol,

tajam, atau tergores yang bisa mengakibatkan claim customer.
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Faktor Material

 Element cover ada bram, biasanya timbul pada proses pemotongan dies

yang kurang tajam. Adapun posisi bramnya dibagian lekukan bibir elemen

cover, sehingga pada saat diseaming akan menimbulkan benjol.

 Triming body ada bram, hal ini terjadi pada bagian presshop line

body pada saat proses triming diesnya kurang tajam sehingga timbul

bram atau sisa potongan. Faktor ini bisa menghambat proses

pelipatan seamingnya mengalami benjol.

 Cat body yang menggumpal pada triming body dapat menyebabkan hasil

lipatan seaming benjol yang bisa mengakibatkan filter bocor, biasanya

terjadi diarea painting pada saat proses pengadukan cat tidak standart.

Faktor Mesin

 Settingan mesin seaming tidak maksimal faktor ini sangat mempengaruhi

proses pelipatan tidak sesuai standart bahkan bisa menimbulkan bentuk

lipatan seaming seperti oval sehingga pad saat dipasang ke mountingnya

hasilnya miring.

 Tidak stabilnya temperatur angin bisa mengakibatkan proses lipatan

seamingnya renggang atau tidak mengunci antara body dan element

cover, dampak yang dihasilkan filter tidak berfungsi sebagai mana

mestinya.

 Jarak rool 1 dan roll 2 tidak sama bisa mengakibatkan hasil lipatan awal

dan lipatan akhir tidak rapat.

Faktor Lingkungan
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 Temperatur mesin oven tidak standart sehingga hasil painting pada

bagian bibir triming body meleleh yang mengakibatkan lipatan seaming

benjol.

 Dudukan body miring atau tidak center, pada saat spray bekerja maka

cat akan timbul gelembung – gelembung diarea triming body yang bisa

mengakibatkan proses seamingnya nabrak dan lipatannya oval.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil pengolahan dan analisa data defect seaming pada bab

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan diagram pareto chart selama bulan desember 2016, bahwa

jenis defect tertinggi produksi line seaming .yaitu defect seaming benjol,

dengan total quantity 441 pcs serta presentase 24.5 %.

2. Dari hasil analisa cause and effect diagram pada proses seaming dapat

diambil kesimpulan, akar penyebab terjadinya defect seaming benjol

untuk mengantisipasi periode yang akan datang yaitu dengan cara

meningkatkaancontrol komponen atau material bram yang terdapat pada

area triming body dan cat body yang menggumpal dengan pengecekan

metode sampling 1 : 50 pcs.

Rekomendasi perbaikan yang dilakukan pada proses produksi line

seaming adalah pembuatan sensor elektrik pada rotary table secara
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3. permanen, sehingga pada saat terdapat produk yang NG secara otomatis

mesin akan berhenti.

6.2 Saran

Setelah dilakukan penelitian dan analisa terhadap defect seaming benjol

pada proses seaming PT. Selamat Sempurna, maka dapat diusulkan beberapa

perbaikan yang diharapkan bisa dijadikan masukan bagi perusahaan adalah

sebagai berikut :

1. Dibuatkan Standart Operating Prosedur ( SOP ) tentang pengoprasian

mesin dan setup awal proses produksi.

2. Diberikan pelatihan atau pengarahan kepada operator khususnya sistem

urutan kerja pada line seaming.

3. Dibuatkan appereance standart diarea line seaming mengenai penampilan

visual yang OK dan NG.

4. Pengecekan awal proses produksi lebih diperketat untuk mencegah

timbulnya defect yang lebih tinggi.

5. Dilakukan audit internal secara berkala, khususnya line seaming bisa

berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan.
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