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1.1       Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN

 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan bisnis meningkat 

semakin pesat meskipun berada di dalam perekonomian yang cenderung tidak 

stabil. Hal ini berdampak pada persaingan bisnis baik dipasar domestik maupun 

internasional, setiap perusahaan di tuntut harus bisa bersaing agar bisa 

mempertahankan usaha yang dikelolanya. Salah satu cara agar bisa bersaing atau 

paling tidak mampu mempertahankan usaha yang dijalaninya adalah dengan 

memberikan   perhatian   penuh   terhadap   kualitas   produk   yang   dihasilkan 

perusahaan. Kualitas dapat diartikan sebagai tingkat atau ukuran kesesuaian suatu 

produk   pemakainya,   dalam   arti   sempit   kualitas   diartikan   sebagai   tingkat 

kesesuaian produk dengan standar yang telah ditetapkan (Alisjahban, 2005). Pada 

era  globalisasi  seperti  sekarang  ini,  perkembangan  bisnis  meningkat  semakin 

pesat meskipun berada didalam perekonomian yang cenderung tidak stabil. Hal 

ini   berdampak   pada   persaingan   bisnis   baik   di   pasar   domestik   maupun 

internasional, setiap perusahaan dituntut harus dapat bersaing agar mampu 

mempertahankan usaha yang dikelolanya. Salah satu cara agar perusahaan dapar 

bersaing adalah dengan cara mempertahankan kualitas pada barang atau jasa yang 

dihasilkan perusahan tersebut. Kualitas produk dapat diartikan sebagai kecocokan 

penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan menurut (Juran dalam Nasution,2015). Pada kenyataannya setiap 

perusahaan yang mampu bersaing dan mempertahankan usahanya pasti memiliki 

program  mengenai  kualitas,  karena  melalui  program  kualitas  yang  baik  akan 

secara   efektif   perusahaan   mampu   mengurangi   jumlah   produk   cacat   yang 

dihasilkan. 
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Program mutu sebenarnya berasal dari dunia bisnis. Dalam dunia bisnis 

baik  yang  bersifat  produksi  maupun  jasa,  program  mutu  merupakan  program 

utama  serba  kelanggengan  dan  kemajuan  usaha  sangat  ditentukan  oleh  mutu 

sesuai degan permintaan dan tuntutan pengguna. Permintaan dan tuntutan 

pengguna terhadap produk dan jasa layanan terusberubah dan berkembag. Sejalan 

dengan hal itu mutu produk dan jasa layanan yan diberikan harus seperti yang di 

tingkatkan. 

Pengendalian dalam istilah industri dapat diidentifikasikan sebagai satu 

proses untuk mendeligasikan tanggung jawab dan wewenang untuk kegiatan 

manajemen samil tetap menggunakan cara-cara utuk menjamin hasil yang 

memuaskan 

PT. Cipta Kreasindo Gracia merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang manufaktur. Perusahaan ini salah satu perusahaan yang sudah 

lama dan perusahaan ini memproduksi spring bed,batal,guling dan bad cover. 

Produk  yang sangat  banyak  permintaan  oleh pelanggan  atau customer  adalah 

spring bad yang ber merk the luxe nama yang tidak asing lagi bagi masyarakat. 

Meski sistem produksi dan manajemen mutu yang diterapkan PT. Cipta 

Kreasindo Gracia telah memiliki bebagai macam standar kualitas, namun pada 

kenyataannya kualitas pada produk yang dihasilkan masih banyak yang cacat, dan 

cacat pada Spring bed 2in1 dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 1.1 Diagram Batang data jumlah cacat bulan Januari 2018



3  

A
n
g
k
a 

C
ac

at
 U

n
it

 

 
 
 
 
 
 

 
4.5 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

0 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 1.2  Diagram batang Data jumlah cacat bulan febuari 2018 
 

Dapat dilihat bahwa cacat yang terjadi pada produk Spring bed 2in1 masih 

melebihi standar yang ditetapkan oleh PT. Cipta Kreasindo Gracia yaitu 1 pcs 

untuk maksimal produk cacatnya perhari, sehingga perlu adanyanya perbaikan 

pada kualitas produk Spring bed 2in1, perbaikan kualitas pada penelitian ini 

menggunakan metode Fault Tree Analys (FTA) dan Failur Mode and Effect 

Analysis (FMEA). 

Fault   Tree   Analysis   (FTA)   adalah   suatu   analisa   pohon   kesalahan 

sederhana dapat diuraikan sebagai suatu teknik analisis. Pohon kesalahan adalah 

suatu model grafis yang menyangkut berbagai parallel dan kombinasi percontohan 

kesalahan–kesalahan yang akan mengakibatkan kejadian dari pristiwa tidak 

diinginkan yang sudah didefinisikan sebelumnya, atau juga dapat diartikan 

merupakan gambaran hubungan timbal balik yang logis dari pristiwa–pristiwa 

dasar yang mendorong dalam membangun model pohon kesalahan (Fault tree) 

dilakukan   dengan   cara   wawancara   dengan   manejemen   dan   melakukan 

pengamatan langsung terhadap proses produksi dilapangan. Selanjutnya sumber- 

sumber kerja tersebut digambarkan dalam bentuk model pohon kesalahan 

(Purnomo, 2007) 

Failure Mode and Effect Analys (FMEA) adalah suatu prosedur terstruktur 

untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin kegagalan. Suatu mode
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kegagalan adalah apa yang termasuk dalam kegagalan dan desain, kondisi diluar 

batas sfesifikasi yang telah ditetapkan, atau perubahan produk yang menyebabkan 

terganggunya fungsi dari produk itu (Gaspers, 2002) 

Kegiatan  pengendalian  kualitas  berkaitan  dengan  standar kualitas  yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Pelaksanaan pengendalian kualitas bertujuan untuk 

meminimalkan jumlah produk cacat, menjaga agar produk jadi yang dihasilkan 

sesuai  standar  kualitas  perusahaan  dan  menghindari  lolosnya  produk  cacat 

ketangan konsumen. Maka untuk menjaga kualitas produk sesuai dengan standar 

kualitas yang telah ditetapkan, perusahaan perlu melaksanakan pengendalian dan 

pengawasan secara intensif dan terus menerus baik pada kualitas bahan baku, 

proses produksi, maupun produk akhir. Dalam program jaminan produk, 

perusahaan akan selalu melakukan kegiatan pengendalian kualitas atau Quality 

Control (QC) yang intensif terhadap produknya mulai dari komponen bahan baku 

produk, proses produksinya. 

1.2       Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan  latar  belakang  diatas  adapun  permasalahan  yang  dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

1.   Berapa jenis-jenis cacat pada produk Spring bed 2in1? 
 

2.   Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya cacat pada produk 
 

Spring bed 2in1? 
 

3.   Bagaiman rekomondasi perbaikan untuk menurunkan presentase cacat di 

perusahaan PT Cipta Kreasindo Gracia? 

1.3       Tujuan Penelitian 
 

Tujuan   didalam   melakukan   pengumpulan   data   dan   informasi   yan 

diperlukan adalah sebagai beriku: 

1.   Mengetahui jenis-jenis cacat pada produk Spring bed 2in1? 
 

2.   Mengetahui penyebab cacat pada produk Spring bed 2in1? 
 

3.   Melakukan Analisa perbaikan supaya dapat menurunkan cacat di PT Cipta 
 

Kreasindo Gracia



5  

 
 
 
 
 

 

1.4       Batasan Masalah 
 

1. Pengamatan proses pengendalian kualitas dilakukan pada produk spring 

bed 2in1. 

2. Pengamatan dilakukan untuk jumlah cacat produk spring bed 2in1 yang di 

produksi pada periode bulan januari-febuari 2018 di PT. Cipta Kreasindo 

Gracia. 

3. Merekomendasi  perbaikan  yang  dapat  menurunkan  jumlah  cacat  pada 

hanya produk spring bed 2in1 

1.5       Sistematika Penulisan 
 

Agar dalam penyusunan laporan penelitian ini dapat tersaji secara 

sistematis, maka dilakukan penyusunan sistematika penulisan laporan adalah 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 
 

Bab ini berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Hal ini bertujuan 

agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan pada penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bab ini berisikan teori - teori mengenai konsep Pengendalian Kualitas, 

serta Metode FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) dan Metode FTA (Fault 

Tree Analysis) yang diperoleh dari buku - buku literatur serta sumber - sumber 

lain yang relevan. 

BAB III METODE PENELITIAN 
 

Bab  ini  berisikan  antara  lain   yaitu  langkah  penelitian,   flow  chart 

penelitian, jenis penelitian, jenis data, lingkup dan batasan penelitian, serta teknik 

pengumpulan data.
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 

Bab ini berisikan data yang telah dikumpulkan sesuai dengan data yang 

menjadi penunjang dalam penelitian ini. Pada bab ini dilakukan analisa terhadap 

pengolahan data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. 

BAB V ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Bab ini berisikan tentang analisa dan pembahasan dari pengumpulan dan 

pengolahan data yang telah dilakukan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan akhir dari penelitian ini serta 

berisikan saran. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 
 

2.1       Pengertian Pengendalian 
 

Menurut  Gasper  (2005)  pengendalian  adalah  kegiatan  yang  dilakukan 

untuk mamantau aktivitas dan memastikan kinerja sebenarnya yang dilakukan 

telah sesuai dengan yang direncanakan. 

Menurut Coulter (2004) pengendalian adalah proses memantau kegiatan- 

kegiatan  untuk  memastikan  bahwa  kegiatan-kegiatan  itu  diselesaikan 

sebagaimana telah direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan, maka 

penyimpangan tersebut dapat dikoreksi, sehingga apa yang diharapkan dapat 

terjadi. 

2.2       Pengertian Kualitas 
 

Dalam mendefinisikan kualitas produk ada lima pakar utama dalam 

manejemen mutu terpadu (Total Quality Manajemen) yang saling berbeda 

pendapat, tetapi maksudnya sama. Dibawah ini dikemukakan pengertian kualitas 

dari lima pakar TQM yang dikutip oleh Nasution (2015) dalam bukunya yang 

berjudul Manajemen Mutu Terpadu : 

1.   Menurut Juran (1993). 
 

Kualitas produk adalah kecocokan penggunaan produk (fitness for use) 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan 

penggunaan itu didasari atas lima ciri utama berikut. 

a.   teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan. 

b.   Psikologis, yaitu citra rasa atau status. 

c.   Waktu, yaitu kehandalan. 
 

d.   Kontraktual, yaitu adanya jaminan 
 

e.   Etika, yaitu sopan santun, ramah atau jujur. 
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Kecocokan penggunaan suatu produk adalah apabila produk mempunyai 

daya tahan penggunaannya lama, produk yang digunakan akan meningkatkan citra 

atau status konsumen yang memakainya, produknya tidak mudah rusak, adanya 

jaminan kualitas  (quality assurance) dan  sesuai  etika bila digunakan.  Khusus 

untuk  jasa diperlukan pelayanan  kepada pelanggan  yang ramah tamah,  sopan 

santunserta jujur, yang dapat menyenangkan atau memuaskan pelanggan. 

2.   menurut  Crosby (1979). 
 

Kualitas adalah conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang 

disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila 

sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas 

meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi. 

3.   Menurut Deming (1982). 
 

Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Apabila Juran 

mendefinisikan kualitas sebagai  fitness for use  dan Crosby sebagai 

conformance to requirement, Deming mendefinisikan kualitas sebagai 

kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus 

benar-benar  dapat  memahami  apa  yang  dibutuhkan  konsumen  atas 

suatu produk yang akan dihasilkan. 

4.   Menurut Feigenbaum (1986). 
 

Kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer 

satisfaction).   Suatu   produk   berkualitas   apabila   dapat   memberi 

kepuasan sepenuhnya kepada kepada konsumen, yaitu sesuai dengan 

pa yang diharapkan konsumen atau suatu produk. 

5.   Menurut Garvin (1994). 
 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. 

Selera atau harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah, sehingga 

kualitas produk juga harus berubah atau disesuaikan. Dengan perubahan kualitas 

produk  tersebut,  diperlukan  perubahan  atau  peningkatan  keterampilan  tenaga
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kerja,   perubahan   proses   produksi   dan   tugas,   serta   perubahan   lingkungan 

perusahaan agar produk dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen. 

Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara 

universal, namun dari kelima definisi diatas terdapat beberapa persamaan, yaitu 

dalam elemen-elemen sebagai berikut. 

1.   kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 
 

2.   Kualitas mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan. 
 

3.   Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang 

dianggap   merupakan   kualitas   saat   mungkin   dianggap   kurang 

berkualitas pada masa mendatang). Nasution (2015) 

2.3       Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas 
 

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kualitas sebelumnya, selama, 

dan sesudah  proses produksi ini, menurut Tjiptono dan Anastasia (2007) ada 

sembilan faktor yang mempengaruhi kualitas produk atau jasa, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Market (Pasar) 
 

Keinginan dan kebutuhan konsumen diidentifikasikan sebagai dasar untuk 

mengembangkan produk-produk baru sehingga konsumen percaya akan ada 

produk yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

Kebanyakan produk ini adalah hasil pengembangan teknologi-teknologi baru. 

Akibatnya, bisnis ini harus lebih flexible dan berubah arah dengan cepat. 

2. Money (Uang) 
 

Kebutuhan akan otomatisasi dan pemekanisan telah mendorong pengeluaran 

yang besar untuk proses dan perlengkapan baru, namun penambhan investasi 

dapat meningkatkan produktivitas dan juga berperan dalam pemeliharaan dan 

perbaikan mutu. 

3. Management (Manajemen) 
 

Mandor dan teknisi memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas kualitas produk, 

manajemen puncak mengalokasikan tanggung jawab yang tepat untuk untuk 

mengoreksi penyimpangan dari standar kualitas yang telah ditetapkan.



10  

 
 
 
 
 

 

4. Men (Manusia) 
 

Kemajuan dibidang teknologi mingkatkan permintaan akan pekerjaan- 

pekerjaan dengan kemampuan terspesialisasi. Spesialisasi menjadi bagian 

penting seiring dengan meningkatkan jumlah bidang ilmu pengetahuan. 

5. Motivation (Motivasi) 
 

Meningkatkan kompleksitas kualitas produk memerlukan motivasi yang tinggi 

dari karyawan dalam menghasilkan output yang berkualitas. Selain dipengaruhi 

oleh imbalan, motivasi karyawan dapat meningkat bila diberikan dorongan dan 

pengakuan positif atas pekerjaannya. 

6. Material (Bahan) 
 

Tingginya biaya produksi dan kebutuhan kualitas yang baik membuat 

perancangan produk membiuat bahan baku yang lebih murah tetapi dengan 

output yang tetap baik.. 

7. Machine and Mecanization (Mesin dan Mekanise) 
 

Keinginan perusahaan akan peningkatan efisien serta mamaksimalkan volume 

produksi telah memaksa digunakannya peralatan manufaktur secara bertahap 

menjadi semakin kompleks dan semakin tergantung terhadap kualitas bahan 

baku. Banyak perusahaan yang menggunakan otomatisasi atau mekanisme agar 

dapat menekan biayan dan meningkatkan kegunaan tenaga kerja serta mesin 

sampai pada tingkat yang memuaskan. 

8. Modern Information Method (Metode Informasi Modern) 
 

Teknologi informasi menyediakan cara untuk mengendalikan mesin dan proses 

selama waktu pemrosesan dan mengendalikan produk dan jasa. Semua usaha 

tersebut digunakan dengan maksud menjamin kualitas produk sehingga 

konsumen merasa puas. 

9. Mounting Product Requirement (Persyaratan Proses Produksi) 
 

Semakin kompleksnya desain mutu produk menuntut pengendalian yang lebih 

ketat terhadap proses produksi.
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2.4      Dimensi Kualitas 
 

Dimensi  kualitas  menurut  Garvin  (dalam  Gasprz,  1997)  sebagaimana 

ditulis oleh Nasution (2015) dalam bukunya, mengidentifikasi delapan dimensi 

kualitas yang dapat digunakan untuk menganalisa karakteristik kualitas dalam 

produk. Dimensi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Performance (Kinerja) 
 

Berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik 

utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk. 

2.   Features (Fitur) 
 

Merupakan  aspek  kedua  dari  performansi  yang  menambah  fungsi  dasar, 

berkaitan dengan pemilihan-pemilihan dan pengembangannya. 

3.   Reability (Kehandalan) 
 

Berkaitan dengan kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsinya secara 

berhasil dalam priode waktu tertentu dibawah kondisi tertentu. 

4.   Conformance (Kesesuaian) 
 

Berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. 

5.   Durability (Ketahanan) 
 

Merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan dengan 

daya tahan dari produk itu. 

6.   Serviceability (Kemampuan pelayanan) 
 

Merupakan       karakteristik       yang       berkaitan       dengan       kecepatan, 

keramahan/kesopanan, kompetisis, kemudahan serta akurasi dalam perbaikan. 

7.   Aestetich (Estetika/Keindahan) 
 

Merupakan  karakteristik  yang  bersifat  subjektif  sehingga  berkaitan  dengan 

pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan individual. 

8.   Perceived Quality (Kesan Kualitas) 
 

Bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi 

produk tersebut.
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2.5       Pengertian Pengendalian kualitas 

Menurut Assauri (2008) pengendalian kualitas adalah pengawasan mutu 

merupakan usaha untuk mempertahankan mutu atau kualitas dari barang yang 

dihasilkan, agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan 

berdasarkan pimpinan perusahaan. 

Menurut Gasperz (2005) Pengendalian kualitas merupakan aktivitas teknik 

dan manajemen, melalui mana kita mengukur karakteristik kualitas dari barang 

atau jasa yang dihasilkan, kemudian membandingkan hasil pengukuran dengan 

spesifikasi   output   yang   diinginkan   pelanggan,   serta   mengambil   tindakan 

perbaikan yang tepat apabila ditemukan perbedaan antara performasi actual dan 

standar. 

2.6       Tujuan Pengendalian Kualitas 
 

Secara terperinci, dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengendalian kualitas 

menurut Assauri (2008) adalah: 

1.   Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah 

ditetapkan. 

2.   Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil munkin 
 

3.   Mengusahakan   agar   biaya   desain   dari   produk   dan   proses   engan 

menggunakan kualitas produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 

4.   Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin 
 

Tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan 

bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas 

yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis 

Pengendalian kualitas tidak dapat dilepaskan dari pengendalian produksi, 

karena pengendalian kualitas merupakan bagian dari pengendalian produksi. 

Pengendalian produksi baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan kegiatan 

yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini desebabkan karena kegiatan 

produksi  yang dilaksanakan akan  dikendalikan,  supaya barang atau jasa  yang 

dihasilkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dimana penyimpangan- 

penyimpangan yang terjadi diusahakan diminimumkan.
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2.7       Faktor–faktor pengendalian kualitas 
 

Menurut Assauri (2008), faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian 

kualitas antara lain adalah: 

1.   kemampuan proses. 
 

Batas-batas yang dicapai haruslah disesuaikan dengan kemampuan proses 

yang ada. Tidak ada gunanya mengendalikan suatu proses dalam batas- 

batas yang melebihi kemampuan atau kesanggupan proses yang ada. 

2.   spesifikasi yang berlaku. 
 

Spesifikasi hasil produksi yang ingin dicapai harus dapat berlaku, bila 

ditinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan atau kebutuhan 

konsumen yang ingin dicapai dari hasil produksi tersebut. Dalam hal ini 

haruslah dipastikan dahulu apakah spesifikasi tersebut dapat berlaku dari 

kedua segi yang telah disebutkan diatas sebelum pengendalian kualitas 

pada proses dapat dimulai. 

3.   Tingkat Ketidak sesuaian yang diterima 
 

Tujuan dilakukan pengendalian suatu proses adalah dapat mengurangi 

produk yang berada dibawah standar seminimal mungkin. Tingkat 

pengendalian yang berlakukan tergantung pada banyaknya produk yang 

berada dibawah standar yang dapat diterima. 

4.   Biaya kualitas 
 

Biaya kualitas sangat mempengaruhi tingkat pengendalian kualitas dalam 

menghasilkan produk dimana biaya kualitas mempunyai hubungan yang 

positif dengan terciptanya produk yang berkualitas. Apabila ingin 

menghasilkan produk yang berkualitas tinggi maka dibutuhkan biaya 

kualitas yang relatif lebih besar. 

 

2.8       Pengukuran Performansi Kualitas 
 

Menurut   Gasperz   (2002),   pengukuran   performansi   kualitas   dapat 

dilakukan pada tiga tingkat yaitu pada tingkat proses, tingkat output, tingkat hasil 

(out come).
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1.   Pengukuran pada tingkat proses, mengukur setiap langkah atau aktivitas 

dalam proses dan karakteristik input yang diserahkan oleh pemasok yang 

mengendalikan karakteristik output yang diinginkan. Tujuan pengukuran 

pada tingkat ini adalah mengidentifikasi perilaku yang mengatur setiap 

langkah dalam proses dan menggunakan ukuran-ukuran umtuk 

mengendalikan operasi serta memperkirakan output yang akan dihasilkan 

sebelum output diproduksi dan diserahhkan kepada pelanggan. 

2.   Pengukuran pada pada tingkat output, mengukur karakteristik output yang 

dihasilkan disbandingkan dengan spesifikasi karakteristik yang diinginkan 

pelanggan. Beberapa contoh pengukuran pada tingkat output adalah 

banyaknya unit produksi yang tidak memenuhi spesifikasi tertentu yang 

diterapkan, yaitu banyaknya produk cacat, tingkat efektivitas dan efesiensi 

produksi, kualitas dari produk yang dihasilkan, dan lain-lain. 

3.   Pengukuran pada tingkat  outcome,  yaitu mengukur bagaimana baiknya 

suatu produk memenuhi kebutuhan harapan pelanggan, jadi mengukur 

tingkat  kepuasan  pelanggan  dalam  mengkonsumsi  produk  yang 

diserahkan. Pelanggan pada tingkat outcome merupakan tingkat tertinggi 

dalam pengukuran performansi kualitas. 

 

2.9       Pareto Analysis 
 

Menurut Syukron dan Kholil (2013), Josep Juran pernah menyebutkan 

bahwa sebagian permasalahan kualitas hanya berasal dari beberapa penyebab. 

Fokus  usaha  yang  digunakan  pada  hal-hal  penting  mengenai  suatu  masalah. 

Secara khusus 80% masalah adalah disebabkan oleh 20% isu. Contoh, dalam 

sebuah analisis mengenai 200 jenis kegagalan mesin mobil di lapangan, hanya 5 

yang menjadi sepertiga dari semua kegagalan, sementara 25 menjadi penyebab 

dari dua pertiga kegagalan. 

Distribusi Pareto (Pareto Distribution) adalah salah satu jenis distribusi 

dimana sifat-sifat yang diobservasi diurutkan dari yang frekuensinya paling besar 

hingga kecil. Pareto diagram adalah histogram data yang mengurutkan data dari 

yang frekuensinya terbesar hingga terkecil.
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Bentuk diagram pareto tidak berbeda jauh dengan histogram. Pada sumbu 

horizontal adalah variable yang bersifat kualitatif yang menunjukan jenis cacat, 

sedangkan pada sumbu vertikal adalah jumlah cacat dan persentase cacat. Dalam 

diagram pareto jumlah atau persentase cacat diurutkan dari yang terbesar ke yang 

terkecil. Contoh diagram pareto dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut. 

 
 

Gambar 2.1 Pareto Chart 
 

2.10     Metode Fault Tree Analysis (FTA) 
 

Dikutip dari (Purnomo, 2007) Fault Tree Analysis adalah suatu analisa 

pohon kesalahan sederhana dapat diuraikan sebagai suatu teknik analisis. Pohon 

kesalahan adalah suatu model grafis yang menyangkut berbagai parallel dan 

kombinasi percontohan kesalahan-kesalahan yang akan mengekibatkan kejadian 

dari pristiwa yang tidak diinginkan yang sudah didefinisi sebelumnya, atau juga 

dapat  diartikan  merupakan  hubungan  timbal  balik  yang  logis  dari  pristiwa- 

pristiwa dasar yang mendorong dalam membangun model pohon kelasalahan 

(Fault Tree) dilakukan dengan wawancara dengan manajemen dan melakukan 

pengamatan langsung terhadap proses dilapangan. Selanjutnya sumber-sumber 

kerja tersebut digambarkan dalam bentuk model pohon kelasalahan (Fault Tree).
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FTA memiliki simbol-simbol khusus dalam pembuatannya, symbol-simbol dan 

pengertiannya dapat dilihat ditabel 2.1 

Tabel 2.1 Simbol Fault Tree Analysis 
 

 
 

2.11     Failur Mode and Effect Analysis (FMEA) 
 

Failur Mode and Effect Analysis (FMEA) adalah metode sistematik untuk 

mengidentifikasi  masalah  terhadap  proses  dan  produk  yang  akan  dilakukan. 

FMEA berfokus pada pencegahan, menaikan keselamatan kerja, menaikan 

kepuasan konsumen (McDermott, 2009). Dalam proses pembuatan produk dapat 

terjadi kegagalan, itulah yang disebut sebagai failure mode. Setiap failure mode 

mempunyai penyebab potensial dan efek yang timbul dari kegagalan tersebut. 

Dengan kata lain, setiap efek potensial memiliki resiko masing–masing. teknik 

FMEA proses merupakan cara mengidentifikasi kegagalan, efek dan resiko dari 

proses atau produk dan solusi untuk mereduksi kegagalan tersebut. 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) adalah suatu metode anilasa 

untuk mengetahui potensi kegagalan suatu komponen dan pengaruhnya terhadap 

kinerja  suatu  system  yang  didukung  oleh  komponen  tersebut.  Tujuan  FMEA 

adalah untuk mengidentifikasi berbagai modus dan mekanisme kegagalan yang 

mungkin terjadi.
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2.11.1  Definisi FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 
 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) adalah suatu prosedur 

terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode 

kegagalan (failure mode). FMEA digunakan untuk mengidentifikasi sumber- 

sumber dan akar penyebab dari suatu masalah kualitas. Suatu mode kegagalan 

adalah apa saja yang termasuk dalam kecacatan atau kegagalan dalam desain, 

kondisi  diluar  batas  spesifikasi  yang  telah  diterapkan,  atau  perubahan  dalam 

produk yang menyebabkan terganggunya fungsi dari produk tersebut. 

Ada beberapa alasan mengapa perlu menggunakan FMEA diantaranya 

adalah lebih baik mencegah terjadinya kegagalan dari pada memperbaiki 

kegagalan, meningkatkan peluang untuk dapat menditeksi terjadinya suatu 

kegagalan, mengidentifikasi penyebab kegagalan terbesar dan mengeliminasinya, 

mengurangi peluang terjadinya kegagalan dan membangun kualitas dari produk 

dan proses. 

Terdapat  berbagai  definisi  mengenai  FMEA  (Failure Mode and  Effect 

Analysis), definisi tersebut memiliki arti yang cukup luas dan apabila dilakukan 

evaluasi lebih dalam memiliki arti yang sama. Beberapa definisi FMEA (Failure 

Mode and Effect Analysis) tersebut yaitu sebagai berikut: 

1.   Menurut Hanif (2015), FMEA adalah adalah sebuah teknik rekayasa yang 

digunakan untuk menetapkan, mengidentifikasi, dan untuk menghilangkan 

kegagalan yang diketahui, permasalahan eror, dan sejenisnya dari sebuah 

sistem, desain, proses, dan atau jasa sebelum mencapai konsumen. 

2. Menurut Chrysler dalam Fauzi (2016), FMEA adalah suatu prosedur 

terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode 

kegagalan (failure mode) FMEA digunakan untuk mengidentifikasi 

sumber-sumber dan akar penyebab dari suatu masalah kualitas. 

3.   Menurut Moubray dalam Ghivaris (2015), FMEA adalah metode  yang 

digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kegagalan yang mungkin 

menyebabkan setiap kegagalan fungsi dan untuk memastikan pengaruh 

kegagalan berhubungan dengan setiap kegagalan.
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2.11.2  Tipe FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) adalah suatu alat yang secara 

sistematis mengidentifikasi akibat atau konsekuensi dari kegagalan atau proses, 

serta mengurangi atau mengeleminasi peluang terjadinya kegagalan, FMEA 

(Failure  Mode  and  Effect  Analysis)  merupakan  living  document  sehingga 

dokumen perlu di up date secara teratur agar dapat digunakan untuk mencegah 

dan mengantisipasi terjadinya kegagalan. FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis) digolongkan menjadi dua jenis yaitu: 

1.   Desaign FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 
 

Menurut Rachman (2016), Desaign FMEA (Failure Mode and 

Effect Analysis) digunakan untuk menganalisis produk sebelum dilakukan 

produksi. Fokus dari desaign FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

yaitu pada jenis-jenis kegagalan pada suatu produk yang diakibatkan oleh 

defisiensi desaign. 

2.   Process FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 
 

Menurut  Rachman  (2016),  Process  FMEA  (Failure  Mode  and 

Effect Analysis) digunakan untuk menganalisa proses manufaktur dan 

perakitan. Fokus dari process FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

yaitu pada jenis-jenis kegagalan potensial yang diakibatkan oleh defisiensi 

desain proses  manufaktur  atau perakitan.  Manfaat  khusus  dari  process 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) bagi perusahaan adalah 

membantu  menganalisa  proses  manufaktur  baru,  meningkatkan 

pemahaman bahwa kegagalan potensial pada proses manufaktur harus 

dipertimbangkan, mengidentifikasi defisiensi proses sehingga para enginer 

dapat berfokus pada pengendalian untuk mengurangi munculnya produksi 

yang menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau 

untuk meningkatkan deteksi pada produk yang tidak sesuai tersebut, dan 

menetapkan prioritas untuk tindakan perbaikan pada proses.
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2.11.3  Tujuan Implementasi FMEA (Failure Mode and Effect Analysis 
 

Menurut Syukron dan Kholil (2013), berikut adalah tujuan yang dapat 

dicapai oleh perusahaan dengan penerapan FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis) yaitu sebagai berikut : 

1.   Untuk   mengidentifikasi   mode   kegagalan   dan   tingkat   keparahan 

efeknya. 

2.   Untuk mengidentifikasi karakteristik kritis dan karakteristik signifikan. 
 

3.   Untuk mengurutkan peranan desain potensial dan defisiensi proses. 
 

4.   Untuk membantu fokus engineer dalam mengurangi perhatian terhadap 

produk dan proses, dan membantu mencegah timbulnya permasalahan. 

 

2.11.4  Keuntungan Implementasi FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 
 

Menurut Syukron dan Kholil (2013) dari implementasi FMEA (Failure 

Mode and Effect Analysis) tersebut maka terdapat beberapa keuntungan 

diantaranya yaitu sebagai berikut : 

1.   Meningkatkan kualitas, keandalan, dan keamanan produk 
 

2.   Membantu meningkatkan kepuasan pelanggan 
 

3.   Meningkatkan citra baik dan daya saing perusahaan 
 

4.   Mengurangi waktu dan biaya pengembangan produk 
 

5.   Memperkirakan tindakan dan dokumen yang dapat mengurangi resiko 
 

 

2.11.5  Proses Implementasi FMEA (Failure Mode and Effect Analysis 
 

Proses implementasi FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

merupakan  sebuah  teknik  analisis  yang  digunakan  oleh  tim  manufakturing 

yang bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa untuk memperluas 

kemungkinan dalam mencari penyebab kegagalan yang berkaitan, yang telah 

dipertimbangkan, dan dituangkan ke dalam bentuk form yang tepat. 

Proses implementasi FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) yaitu 

sebagai berikut: 

a.   Mengidentifikasi   produk   yang   potensial   yang   berkaitan   dengan 

kegagalan proses
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b.   Memperkirakan efek bagi konsumen yang potensial yang disebabkan 

oleh kegagalan 

c. Mengidentifikasi sebab yang potensial pada proses perakitan dan 

mengidentifikasi  variabel  pada  proses  yang  berguna  untuk 

memfokuskan pada pengendalian untuk mengurangi kegagalan atau 

mendeteksi kegagalan 

d. Mengembangkan sebuah daftar peringkat dari jenis kegagalan yang 

potensial, hal ini untuk menetapkan sebuah sistem prioritas sebagai 

pertimbangan untuk melakukan tindakan perbaikan. 

e.   Mendokumentasikan hasil dari proses produksi atau proses perakitan. 
 

Terdapat  langkah  dasar  dalam  proses  implementasi  FMEA  (Failure 
 

Mode and Effect Analysis) 
 

Terdapat  langkah  dasar  dalam  proses  implementasi  FMEA  (Failure 
 

Mode and Effect Analysis) yaitu sebagai berikut: 
 

1.   Mengidentifikasi fungsi pada proses produksi 
 

2.   Mengidentifikasi potensial failure mode pada proses produksi 
 

3.   Mengidentifikasi potensi efek kegagalan produksi 
 

4.   Mengidentifikasi penyebab kegagalan proses produksi 
 

5.   Mengidentifikasi mode deteksi proses produksi 
 

6.   Menentukan rating terhadap Severity, Occurrence, Detection dan RPN 
 

(Risk Priority Number) pada proses produksi 
 

7.   Usulan perbaikan 
 

 

2.11.6  Variabel FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 
 

Menurut Rachman (2016), terdapat tiga proses variabel utama dalam 

FMEA  (Failure Mode  and Effect Analysis)  yaitu Severity, Occurance,  dan 

Detection. Ketiga proses ini berfungsi untuk menentukan nilai rating keseriusan 

pada  Potential  Failure  Mode.  Berikut  merupakan  3  variabel  utama  dalam 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), yaitu sebagai berikut:
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1.   Severity (Fatal) 
 

Menurut  Ghivaris  (2015),  severity  merupakan  hal  untuk 

mengidentifikasi  dampak  potensial  suatu  kegagalan  dengan  cara 

merangking kegagalan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Tingkat 

pengaruh kegagalan (severity) memiliki ranking 1 sampai dengan 10. Untuk 

ranking 1 adalah tingkat keseriusan terendah (resiko kecil) dan ranking 10 

adalah  tingkat  keseriusan  tertingi  (resiko  besar).  Terdapat  penjelasan 

severity dari mode kegagalan untuk masing-masing ranking  yang dapat 

dilihat pada Tabel 2.2 Tabel Severity. 

Tabel 2.2 Tabel Severity 
 

Rating Kriteria 

1 Negligible Severity (pengaruh buruk yang dapat diabaikan). Kita tidak 
 

perlu memikirkan bahwa akibat ini akan berdampak pada kualitas 

produk konsumen mungkin tidak akan memperhatikan kecacatan ini 

2 
 

3 

Mild   Severity   (pengaruh   buruk   yang   ringan).   Akibat   yang 
 

ditimbulkan akan bersifat ringan, konsumen tidak akan  merasakan 

penurunan kualitas. 

4 
 

5 
 

6 

Moderate Severity (pengaruh buruk yang moderate). Konsumen akan 
 

merasakan penurunan kualitas, namun masih batas toleransi. 

7 
 

8 

High   Severity   (pengaruh   buruk   yang   tinggi).   Konsumen   akan 
 

merasakan penurunan kualitas yang berada diluar batas toleransi. 

9 
 

10 

Potential Severity (pengaruh buruk yang sangat tinggi). Akibat yang 
 

ditimbulkan  sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas  lain,  konsumen 

tidak akan menerimanya. 

Sumber: Gasperz (2002) 
 

2.   Occurrence (Kejadian) 
 

Menurut Ghivaris (2015), occurance merupakan kemungkinan bahwa 

penyebab tersebut dapat terjadi dan menghasilkan bentuk kegagalan selama 

masa penggunaan produk. Penentuan ranking occurance terdapat ranking 1 

sampai dengan 10. Untuk ranking 1 adalah tingkat kejadian rendah (tidak
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sering) dan ranking 10 adalah tingkat kejadian tinggi (sering). Penjelasan 

frekuensi kegagalan (occurance) untuk masing - masing ranking dapat 

dilihat pada Tabel 2.3 Tabel Occurrence. 

Tabel 2.3 Tabel Occurrence 
 

Degree Berdasarkan Frekuensi Kejadian Rating 

Remote 0,001 per 1000 item 1 
 

 

Low 

0,1 per 1000 item 
 

0,5 per 1000 item 

2 
 

3 

 
Moderate 

1 per 1000 item 
2 per 1000 item 
5 per 1000 item 

4 
5 
6 

 

 

High 

10 per 1000 item 
 

20 per 1000 item 

7 
 

8 
 

 

Very High 

50 per 1000 item 
 
 

100 per 1000 item 

9 
 
 

10 

Sumber: Gasperz (2002) 
 

 
 

3.   Deteection (Temuan) 
 

Menurut Ghivaris (2015), detection adalah sebuah cara (prosedur), tes, 

atau analisis untuk mencegah kegagalan pada service, proses, atau 

pelanggan. Dalam menentukan ranking detection terdiri dari ranking 1 

sampai dengan 10. Untuk ranking 1 adalah tingkat pengontrolan yang dapat 

mendeteksi kegagalan (selalu dapat) dan ranking 10 adalah tingkat 

pengontrolan yang tidak dapat mendeteksi kegagalan. Terdapat penilaian 

tingkat pendeteksian yang dapat dilihat pada Tabel 2.4 Tabel Detection.
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Tabel 2.4 Tabel Detection 
 

Rating                    Kriteria                       Berdasarkan Frekuensi Kejadian 

Metode          pencegahan 

1 
sengat efektif. Tidak ada                        0,001 per 1000 item 

kesempatan        Penyebab 

mungkin muncul.   

2           Kemungkinan    Penyebab                      0,1 per 1000 item 

3           terjadi sangat rendah.                                0,5 per 1000 item 

Kemungkinan    Penyebab 

4           
terjadinya               bersifat                        

1 per 1000 item
5           

moderat.                 Metode 

6           
pencegahan            Kadang 
mungkin      penyebab  itu 
terjadi.                   

Kemungkinan      Penyebab 

2 per 1000 item 

5 per 1000 item

7           
terjadi     masih       tinggi.                       

10 per 1000 item

8 
Metode            pencegahan 

kurang efektif. Penyebab 

masih berulang kembali. 

Kemungkinan    Penyebab 

20 per 1000 item

9           
terjadi     masig       sangat                       

50 per 1000 item

10 
tinggi.                     Metode 

pencegahan               Tidak 

efektiof. 

100 per 1000 item

 

Sumber: Gasperz (2002) 
 

 

2.11.7  RPN (Risk Priority Number) 
 

Menurut  Ghivaris  (2015),  RPN  (Risk  Priority  Number)  atau  angka 

prioritas resiko merupakan produk matematis dari keseriusan effects (severity), 

kemungkinan terjadinya cause akan menimbulkan kegagalan. yang berhubungan 

dengan   effects   (occurance),   dan   kemampuan   untuk   mendeteksi   kegagalan 

sebelum terjadi pada pelanggan (detection). Persamaan RPN (Risk Priority 

Number) ditunjukan dengan persamaan berikut ini : 

RPN = Severity x Occurance x Detection
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RPN (Risk Priority Number) adalah hasil dari S x O x D dimana akan 

terdapat angka RPN (Risk Priority Number) yang berlainan pada tiap alat yang 

telah melalui proses analisa sebab akibat kesalahan, pada alat yang memiliki 

angka RPN (Risk Priority Number) tertinggi tim harus memberikan prioritas 

pada faktor tersebut untuk melakukan tindakan atau upaya untuk mengurangi 

angka resiko melalui tindakan perawatan korektif. 

Nilai RPN (Risk Priority Number) dari setiap masalah yang potensial 

kemudian digunakan untuk membandingkan penyebab-penyebab yang 

teridentifikasi selama dilakukan analisis. Pada umumnya RPN (Risk Priority 

Number) jatuh diantara batas yang ditentukan, tindakan perbaikan dapat 

diusulkan atau dilakukan untuk mengurangi resiko.
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2.12     Penelitian Terdahulu 
 

Tabel 2.5 Penelitian terdahulu 
 

 
No 

Peneliti 

Dan 

Tahun 

 
Judul 

 
Metode 

 
Hasil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Badriah, 

et al 

(2016) 

 

 
 
 
 
 
 

Penerapan Metode 

Failure Mode And 

Effect Analysis 

(FMEA) Dan Expert 

System 

 

 
 
 
 
 
 
 

Failure 

mode and 

effect 

analysis 

Penelitian ini dilakukan untuk 
mengidentifikasi jenis kegagalan yang sering 

terjadi pada produk Link PC 400 Strong R, 

penyebab terjadinya kegagalan proses 

tersebut, jenis efek yang ditimbulkan akibat 

kegagalan proses, dan kontrol yang 
dilakukan perusahaan dalam menangani 
kegagalan proses yang terjadi. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
dan Expert System. Dari hasil penelitian 
menggunakan metode FMEA diketahui yang 
memiliki nilai RPN tertinggi terdapat pada 
proses IQT dengan jenis kegagalan berupa 
case depth dan nilai RPN sebesar 448. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effendi 

& Arifin 

(2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perbedaan Risk 

Priority Number 

Dalam Failure mode 

and effect analysis 

(FMEA) Sistem alat 

berat Havy Duty 

Truck HD 785-7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Failure 

mode and 

effect 

analysis 

Sistem Alat Berat Heavy Duty Truck HD 
785-7. Data diambil dari data History 

Preventive Maintanance pada sebuah 

perusahaan tambang di Kalimantan Selatan, 

selama periode 5 tahun. Unit yang diuji nilai 

RPN dan sistem adalah Mine Truck Heavy 

Duty Truck HD 785-7 sebagai sampel 

diambil 10 unit. Dari data tersebut nilai RPN 

dihitung masing-masing sistem. Selanjutnya 

data olahan tersebut di uji dengan uji 

ANOVA, dengan menggunakan uji F 

selanjutnya ilakukan analisis untuk setiap 

kelompok rata-rata atau pasangan rata-rata. 

Dari hasil pembahasan bisa disimpulkan 

bahwa ada perbedaan rata-rata nilai RPN 

dari masing-masing sistem. Pada hasil 

pengujia Tukey HSD maupun Duncan rata- 

rata nilai RPN dibagi dalam tiga kelompok 

beda. Rata-rata nilai RPN yang terendah 

adalah Lubrication sistem dengan rata-rata 

nilai RPN 92 dan yang tertinggi adalah 

Electrical System dengan rata-rata RPN 

197,7 
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Tabel 2.6 Penelitian terdahulu (Lanjutan) 
 

 

No 
Peneliti Dan 

Tahun 

 

Judul 
 

Metode 
 

Hasil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aryanto & 

Auliandri 

(2015) 

Analisis 
Kecacatan produk 

Fillet Skin on 

Ride Mullet 
dengan The Basic 

Seven Tools of 
Quality Dan 

usulan 
perbaikannnya 
menggunakan 

metode Failure 
Mode and Effect 
Analysis (FMEA) 

pada PT. Holi 
Mina Jaya 

 

 
 
 
 
 
 

Failure 

mode 

and 

effect 

analysis 

Dengan diagram pareto dapat, diketahui 
penyebab kecacatan produk Fillet Skin On 

Red Mullet paling banyak adalah kategori 

manusia sebesar 54%. Untuk sterusnya 

adalah kategori peralatan sebesar 22%, 

kondisi suhu sebesar 12%, material sebesar 
9%, dan maetode sebesar 3%. Dengan begitu 
dapat diketahui urutan dari setiap kategori 
yang menjadi penyebab kecacatan produk. 
Dari hasil tabel FMEA dapat diketahui 
prioritas tindakan perbaikan dimulai dari 
kategori manusia, peralatan, kondisi suhu, 
material, dan metode 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syaifulloh 

(2014) 

 
 

 
Analisa 

Pengendalian 

Kualitas Aerosol 

Can Dengan 

Menggunakan 

Metode Dmaic 

Pada Line ABM 1 

di Perusahaan 

Perkalengan 

Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 

Failure 

mode 

and 

effect 

analysis 

Semua jumlah cacat yang dihasilkan keluar 
dari batas control, oleh karena itu perlu 

dilakukan proses perbaikan yang secara 

intinsif agar jumlah ini dapat masuk ke 

dalam batas control (UCL dan LCL). 

Terjadinya variasi jenis cacat ini disebabkan 

oleh perbedaan kemampuan operator, 

perbedaan settingan ukuran material yang 

digunakan pada setiap proses produksi 

berlangsung.  Dari keseluruhan proses 

produksi Aerosol Can, Scratches merupakan 

penyebab cacat terbesar sebanyak  68.555 

pcs   atau sebanyak 23.16 % dari total cacat 

selama periode Febuari sampai dengan April 

2015. 
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Tabel 2.7 Penelitian terdahulu (Lanjutan) 
 

 

No 
Peneliti Dan 

Tahun 

 

Judul 
 

Metode 
 

Hasil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prasetyo 

(2014) 

Analisa 

Produksi Pada 

Aerosol Can Ø 

65 X 124 

Dengan 

Menggunakan 

Metode 

Pendekatan Six 

Sigma Pada 

Line Abm 3 

Departemen 

Assembly PT. 

XYZ 

 
 
 
 
 
 

Failure 

mode 

and 

effect 

analysis 

Dari analisa Fishbone Diagram dan FMEA 
didapat penyebab dari Weld Problem, yaitu: 

Ukuran material tidak standar, jenis Material 

yang berbeda-beda, kemampuan Operator 

kurang, SOP tidak dijalankan, profil Roll 

Weld aus dan kondisi mesin tidak normal. 

Maka dari itu perlu dilakukan perbaikan guna 

mengurangi jumlah reject  Dari analisa jenis 

cacat dan Diagram Pareto menunjukkan 

bahwa cacat Weld Problem adalah cacat 

dengan presentase yang paling besar yaitu 

6,90%. Maka dari itu cacat Weld Problem 

perlu perhatian khusus 

 
 
 
 
 

 
6 

 

 
 
 
 
 

Nugroho et al 

(2017) 

 
Reduce Product 

Defect in 

Stainless Steel 

Production 

Using Yield 

Management 

Method and 

PDCA 

 
 

 
PLAN 

DO 

CHECK 

ACTION 

(PDCA) 

Untuk mengatasi dua masalah yang sering 
muncul (bergelombang & kurva), metode 
yang benar digunakan adalah metode PDCA 
(rencana, lakukan, periksa, aksi). Pada tahap 
rencana, beberapa perencanaan sudah selesai 
untuk menentukan akar masalah apa yang 
menyebabkan keduanya masalah dan alat 
yang digunakan adalah diagram tulang ikan. 
Akar dari masalah ditemukan dari faktor 
manusia, faktor mesin, dan metode metode. 

 
 
 
 

 
7 

 

 
 
 
 

Parsana & 

Patel (2014) 

 
A Case Study: A 

Process FMEA 

Tool to Enhance 

Quality and 

Efficiency of 

Manufacturing 

Industry 

 

 
 

Failure 

mode 

and 

effect 

analysis 

Mudah membantu dalam meningkatkan 
efisiensi manufaktur proses dan kualitas 

produk sehingga menurunkan jumlahnya 

produk cacat dan penghematan biaya 

pengerjaan ulang dan waktu. Untuk setiap 

proses spesifik, pencegahan yang disarankan 

dalam tabel dapat sangat mengurangi 

kerugian terhadap industri manufaktur baik 

dari segi uang dan waktu 
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Tabel 2.8 Penelitian terdahulu (Lanjutan) 
 

 

No 
Peneliti Dan 

Tahun 

 

Judul 
 

Metode 
 

Hasil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burlikowska 

(2006) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quality research 

methods as a factor 

of improvement of 

preproduction sphere 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Failure 

mode and 

effect 

analysis 

Penggunaan metode penelitian berkualitas 
dalam lingkup praproduksi di perusahaan 

Polandia memungkinkan untuk 

menghindari terjadinya cacat produksi 

yang sudah ada pada tahap pertama siklus 

produk, yang membantu dalam 

penghapusan sumber formasi mereka. 

Menggambarkan dan membandingkan 

modernitas produk di dalam perusahaan 

dan digunakan untuk itu Metode Penilaian 

Kualitas Rata-rata membuat perencanaan 

produk yang mudah. Pemanfaatan 

modernitas produk pada individu 

ekonomi memberi kesaksian akan 

orientasi tujuan dan juga penciptaan 

kualitas produk - kualitas yang 

dikendalikan oleh pelanggan. Ide ini 

sangat jelas dalam kontrol kualitas proses, 

di mana lingkup praproduksi menjadi 

permulaan pemrograman kualitas proses 

dan seluruh pengembangan perusahaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeng et al 

(2010) 

 
 
 
 
 
 

 
Integrating Safety, 

Environmental and 

Quality Risks for 

Project Management 

Using a FMEA 

Method 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Failure 

mode and 

effect 

analysis 

 

Dalam prakteknya, telah terbukti sulit 

untuk menangani sistem manajemen 

terpisah yang mencakup OHS, 

lingkungan, dan kualitas dan untuk 

memastikan keberpihakan mereka dengan 

strategi organisasi. Untuk mencapai 

perbaikan berkelanjutan dalam 

menerapkan IMS, penting untuk 

mengelola dan mengendalikan risiko K3, 

lingkungan, dan kualitas. Menggunakan 

FMEA, makalah ini mengidentifikasi dan 

mengevaluasi dua puluh faktor risiko 

potensial dari OHS, lingkungan dan 

kualitas untuk proyek konstruksi 

bangunan industry 
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Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
 

 

No 
Peneliti Dan 

Tahun 

 

Judul 
 

Metode 
 

Hasil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paciarotti et al 

2014 

 

 
 
 
 
 
 
 

Quality Paper A 

Revised FMEA 

Application To The 

Quality Control 

Management 

 
 
 
 
 
 
 

 
Failure 

mode and 

effect 

analysis 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dengan menggunakan metode Failure Mode And 

Effect  Analysis  (FMEA)  dapat  melakukan 

penghematan biaya, serta mengefisiensikan waktu 
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2.13 Kerangka Pemikiran 
 
 

 

 
 

Gambar 2.2  Kerangka Pemikiran 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 
 

Metode penelitian merupakan tahapan penelitian yang harus ditetapkan 

terlebih dahulu sebelum melakukan proses pemecahan masalah, sehingga 

penelitian dapat dilakukan dengan lebih terarah dan terkendali sehingga 

mempermudah dalam menganalisa permasalahan yang ada yaitu standard 

penentuan Analisa Pengendalian Kualitas Pada Produk Spring bed 2in1 di PT. 

Cipta Kreasindo Gracia menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA) dan 

Failur Mode and Effect Analysis (FMEA). 

3.1       Jenis Penelitian 
 

Berdasarkan definisi diatas metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  kuantitatif,  karena  penelitian  ini 

adalah penelitian pada suatu industri Fiber Semen yang membahas tentang 

pengendalian kualitas suatu produknya serta menganalisa banyaknya total cacat 

pada produknya. Dengan metode kualitatif, peneliti memungkinkan untuk 

melakukan hubungan antarvariabel, menguji hipotesis mengembangkan 

generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal 

(Darmawan, 2013). 

3.2       Data dan Informasi 
 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yang dipakai sebagai 

bahan penelitian yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 
 

Mencakup   data   yang   di   peroleh   dari   perusahaan   langsung   baik   melalui 

pengamatan secara langsung dilapangan ataupun wawancara kepada Head Office 

Departemen QC. Dalam kata lain data primer adalah data yang masih mentah 

yang sebelum diolah atau diproses sebelumnya. Data primer meliputi: struktur 

organisasi, Aliran Proses Produksi di perusahaan 
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2.   Data Sekunder 
 

Mencakup data yang di peroleh dari perusahaan langsung yang sudah diolah atau 

telah dihitung. Data sekunder yang didapatkan untuk peneletian ini berupa:  Data 

Produksi dimana berisikan total produksi,  total cacat, dan penggolongan  total 

cacat berdasarkan jenisnya. Gambaran dan Sejarah Perusahaan 

3.3       Metode Pengumpulan Data 
 

Adapun metode pengumpulan data  yang digunakan untuk memperoleh 

data dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
 

1.    Observasi 
 

Pengumpulan data dengan cara mengamati langsung kelokasi tempat 

penelitian 

2.    Wawancara 
 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data 

maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam 

penelitian ini peneliti mewawancara Head Office Departemen QC. 

3.    Dokumentasi 
 

Pengumpulan data dengan melakukan pencatatan atau mengcopy data- 

data perusahaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

 

3.4       Metode Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan metode FMEA dan FTA dengan 

mengidentifikasi proses penyebab kegagalan dan mengidentifikasi prioritas 

perbaikan kegagalan, sehingga membutuhkan beberapa tahap: 

1. Analisa proses penyebab kegagalan 
 

Pada tahap ini melakukan analisa terhadap penyebab kegagalan pada 

produk Spring bed 2in1. Dalam analisa penyebab kegagalan penulis 

mendefinisikan: 

a.   Bagaimana pengendalian kualitas produk Spring bed 2in1 
 

b.   Apa penyebab terjadinya cacat pada produk Spring bed 2in1 

c.   Apa jenis-jenis cacat pada produk Spring bed 2in1
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2. Usulan perbaikan kegagalan pada produk Spring bed 2in1Pada tahap ini 

untuk  menentukan  usulan  pengendalian  kualitas  produk  Spring  bed 

2in1 penelitian memerlukan beberapa langkah. Langkah-langkah yang 

dilakukan penelitian adalah 

a.   Mengetahui metode pengendalian kualitas produk Spring bed 2in1 

diperusahaan 

b.   Mengetahui penyebab terjadinya cacat pada produk Spring bed 2in1 

c.   Mengetahui jenis–jenis cacat pada produk Spring bed 2in1 

3.5 Langkah–langkah Penelitian 
 

Langkah-langkah  penelitian  disajikan  dalam  bentuk  Flowchart  sebagai 

berikut: 

 
 

Gambar 3.1 Diagram Penelitian 



BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data didapatkan dari perusahaan serta melakukan

wawancara secara langsung dengan operator dan juga maneger Quality Control.

4.1.1 Profil Umum Perusahaan

PT. Cipta Kreasindo Gracia didirikan pada tahun 2000, dimulai sebagai

perusahaan menengah yang hanya memproduksi dacron terbaik, dan guling untuk

beberapa klien dan mitra distributor dan menjadi terkenal dengan bantal dan

guling berkualitas tinggi.

Untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi, pada tahun 2001, PT.

Cipta Kreasindo Gracia membangun sebuah merek aksesoris rumah yang sangat

baik, THE LUX, yang menyajikan bantal bulu yang mengisi bantal dan guling,

bantal berkualitas tinggi, sarung bantal yang modis, sisipan selimut, tempat tidur

lateks yang inovatif, bantal penyangga leher, busa memori, dan microfiber.

Untuk mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas, puc cipta kreasindo

gracia juga membuat beberapa merek aksesoris rumah lainnya untuk carrefour,

giant, hypermart, makro (lottemart), dan matahari department store. Pada tahun

2005, standar kualitas dan dedikasi yang tinggi untuk menjadi produsen aksesoris

rumah terbaik, telah menjadikan PT. Cipta Gracia sebagai perusahaan nasional

terkemuka dalam bisnis aksesoris rumah.
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4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

PT. Cipta Kreasindo Gracia memiliki struktur organisasi yang berbentuk

garis lurus (line staff) dengan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang

yang jelas. Dalam struktur organisasi ini, tiap-tiap bagian dituntut untuk

menjalankan fungsinya dengan baik. Tuntutan tanggung jawab atas hasil kerja

pada masing-masing anggota organisasi untuk menghasilkan kinerja yang baik.

Dapat dilihat pada gambar 4.1 struktur organisasi PT. Cipta Kreasindo Gracia

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Cipta Kreasino Gracia

Sumber: PT. Cipta Kreasindo Gracia (2018)
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4.1.3 Hasil Produksi Perusahaan

PT. Cipta Kreasindo Gracia adalah perusahaan yang bergerak dalam

bidang industri dengan hasil produksinya berupa matras, guling, bantal, dan

lainnya. Gambar 4.2 merupakan hasil produksi pada PT. Cipta Kreasindo Gracia.
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The Luxe Matras Reveire
Startford

The luxe take rest
pillow and bolster

The luxe
u-neck
memoryfoam
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The luxe bolster micro
dacron

The luxe
mattress
travelbed

The luxe sleep maker
camping mat with pillow



1



1

The luxe spring bed 2in1 The luxe insert quilt
insert microsense king

The luxe travel mattress
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Gambar 4.2 Hasil Produksi PT. Cipta Kreasindo Gracia

Sumber: PT. Cipta Kreasindo Gracia (2018)
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4.1.4 Proses Produksi PT. Cipta Kreasindo Gracia

Produksi Spring bed 2in1 di PT. Cipta Kreasindo Gracia menggunakan

bahan baku seperti coil, foam busa, kain, rangka divan, rangka headboard yang di

datangkan dari suplier-suplier. Proses produksi spring bed ini memiliki beberapa

tahap proses yaitu: ramper, cuilting, sewing, pembuatan divan, pembuatan

headboard. Gambar 4.3 Layout produksi spring bede 2in1 di PT. Cipta Kreasindo

Gracia sebagai berikut:

Gambar 4. 3 layout proses produksi Spring bed 2in1 di PT. Cipta Kreasindo

Gracia

Sumber: PT. Cipta Kreasindo Gracia (2018)
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1. Assy RAM

Yaitu proses penggabungan dari raw material coil satuan dengan kawat

berukuran 1,4 mm. Dirakit menjadi ram per melalui mesin semi automatic.

2. Cutting Coil

Yaitu proses memotong dan pembentukan kawat berukuran 4 mm.

3. Shooting RAM

Yaitu proses penggabungan dari hasil operasi Assy Ram dan Cutting Coil

dan pemasangan kawat M guard dan kemudian semuanya dirakit atau

direkatkan menggunakan alat tembak staples CL 73. Dalam proses ini juga

terdapat pemasangan pipa foam 15 cm

4. Quilt Wing

Yaitu proses pembuatan kain sayap dan lidah. Sayap akan dipasangkan pada

bagian samping dari Spring bed

5. Quilt Body

Yaitu proses penggabungan kain cover atau top dengan PE Foam sebagai

lapisan dibawah cover. Keduanya dipress menggunakan mesin semi

automatic

6. Cutting

Proses pemotongan kain cover dan PE Foam atau hasil dari proses Quilt

Body sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan atau sesuai PO

7. Quilt Panel

Proses pembuatan motif dengan mesin bordir besar sesuai dengan ukuran

yang telah dipotong pada proses sebelumnya.

8. Sewing

Proses penjahitan dari qulit seblumnya antara lain quilt body, quilt sayap

dan outputnya menjadi cover pada spring bed

9. Cutting Divan

Pembuatan rangka yang terbuat dari kayu yang digunakan pada alas untuk

spring bed, rangka divan ini di cutting dengan sesuai ukuran PO
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Jenis Cacat Periode Januari 2018 Periode Febuari 2018 Total

Cover kotor 38 23 61

Rangka kayu keropos 10 11 21

Coil Ambles 10 7 17

Jahitan tidak standar 4 5 9

Cover Sobek 4 4 8

Tidak Ada Lebel 5 2 7

10. Cutting Headboard

Pembuatan headboard ini juga sama dengan pembuatan divan, yang

digunakan untuk bagian kepala rangka spring bed

4.1.5 Data TotalProduksi Dan Data Cacat Produk

Data yang dikumpulkan untuk digunakan dalam pengolahan data adalah

data produksi dan data cacat produk. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan,

maka diperoleh data produksi dan data cacat pada table 4.1

Tabel 4.1 Data Total Produksi Dan Data Cacat Periode Bulan Januari – Febuari

2018

Sumber : PT. Cipta Kreasindo Gracia

4.2 Pengolahan Data

Dalam pengolahan data, data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan

pengolahan terhadap data dan analisis data tersebut untik mencapai tujuan

penelitian yang telah ditetapkan.

4.2.1 Pengolahan Data Menggunakan Diagram Pareto

Hasil pengolahan data cacat pada produk spring bed 2in1 pada PT. Cipta

Kreasindo Gracia periode bulan Januari–Febuari 2018 seperti table 4.2 di bawah

ini:
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Jenis Cacat TotalCacat Persentase % Kumulatif

Cover kotor 61 49.59 49.59

Rangka kayu
keropos 21 17.07 66.67

Coil Ambles 17 13.82 80.49

Jahitan Tidak
Standar 9 7.32 87.80

Cover Sobek 8 6.50 94.31

Tidak Ada Lebel 7 5.69 100.00

TotalCacat 123 100.00

Tabel 4.2 Tabel Pengolahan Data Menggunakan Diagram Pareto

Berdasarkan hasil olahan data tabel 4.2 dilakukan analisis lebih lanjut

menggunakan pareto chart untuk mengetahui penyebab paling berpengaruh yang

harus diselesaikan guna mengurangi cacat.

Gambar 4.4 Diagram Pareto Jenis Cacat Produk Spring bed 2in1
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Berdasarkan dari diagam pareto diatas maka dapat diketahui jenis cacat

yang mulai dari jenis cacat yang paling dominan sampai yang terendah yang

mempengaruhi kualitas produk spring bed 2 in1 yang terjadi pada periode bulan

Januari sampai Febuari yaitu sebagai berikut :

1. Cover kotor dengan bobot sebesar 49.59%

2. Rangka Kayu Keropos dengan bobot sebesar 17.07%

3. Coil Ambles dengan bobot sebesar 13.82%

4. Jahitan Tidak Standart dengan bobot sebesar 7.32%

5. Cover Sobek dengan bobot dengan bobot sebesar 6.50%

6. Tidak ada lebel dengan bobot sebesar 5.69%

Berdasarkan prinsip diagram pareto yang dikenal dengan prinsip 80:20

yang artinya 80% peningkatan dapat dicapai dengan memecahkan 20% masalah

terpenting yang dihadapi, maka dapat diketahui terdapat jenis cacat paling

dominan yang mempengaruhi kualitas produk spring bed 2in1 yaitu cacat cover

kotor dengan bobot sebesar 49.59%. Sehingga perbaikan difokuskan pada jenis

cacat yang dominan.

4.2.2 Analisa FTA (Fault Tree Analysis)

Berikut ini adalah analisa dengan menggunakan metode FTA (Fault Tree

Analysis) jenis cacat Cover Kotor pada produk spring bed 2in1 dengan tujuan

untuk dapat mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya cacat

Cover kotor tersebut pada gambar 4.5 analisa FTA cacat cover kotor

Gambar 4.5 Analisa FTA ( Fault Tree Analysis ) cacat Cover kotor
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Dari hasil analisa yang telah dilakukan dengan menggunakan FTA (Fault Tree

Analiysis) pada gambar 4.3. Maka, faktor penyebab masalah dari jenis cacat

Cover kotor pada produk spring bed 2in1 di PT. Cipta Kreasindo Gracia

disebabkan karena faktor man, mechine, dan Environtment. Faktor-faktor tersebut

adalah sebagai berikut:

1. Faktor Man

Faktor manusia adalah salah satu faktor yang sangat berperan aktif karena

manusia merupakan pelaku dalam hal ini sebagai operator, dan

sebagainya. Hal ini dapat di pengaruhi oleh penyebab yaitu pengisian oli

melebihi kapasitas penampungan hal ini di sebabkan karena operator

terburu-buru, dan kurang penerangan.

2. Faktor Mechine

Faktor mesin adalah salah satu faktor yang sangat penting karena mesin

adalah alat bantu yang digunakan untuk melakakukan kegian produksi. Hal

ini dipengaruhi oleh penyebab yaitu terjadinya kebocoran oli pada mesin

hal ini di sebabkan karena maintanence tidak sesuai jadwal, dan kurangnya

perawatan.

3. Faktor Environtment

Faktor lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat berperan penting

karena lingkungan yang berada di sekitar ruang produksi juga harus

terjaga dalam kegiatan produksi berlangsung. Hal ini dipengaruhi oleh

penyebab lantai produksi kotor hal ini di sebabkan jarang dilakukan

pembersihan pada ruangan produksi.

4.2.3 Failur Mode and Effect Analysis (FMEA)

Berdasarkan FTA (Fault Tree Analysis) yang telah dibuat sebelumnya,

selanjutnya akan menjadi masukan dalam pembuatan table FMEA (Failur Mode

and Effect Analysis) yang berfungsi untuk memberikan pembobotan pada nilai

Severity (S), Occurance (O), dan Detection (D) berdasarkan potensi efek

kegagalan, dan nilai RPN (Risk Priority Number). Pada table 4.3 analisa FMEA
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failur mode Effect Of Failure Severity Cause of Failure Occurance Current Control Detection

Risk

Priority

(Mode

Kegagalan)

(Efek dari potensi

kegagalan) (S)

(Potensi penyebab

kegagalan) (O) Proses Control (D) Number

Operator terburu-

buru

Kurang penerangan

Maintanence tidak

2

1

Menambahkan jarak waktu target lebih lama

Menambahkan lampu pada area sewing

Melakukan maintanence sesuai waktu yang

4

1

48

6

cover kotor
Produk tidak bisa

dijual
6 sesuai jadwal 4 telah dilakukan 3 72

Kurang perawatan 3

Melakukan perawatan rutin yang dilakukan

operator 2 36

Jarang dilakukan

Pembersihan 7

Memberikan Peringatan Kepada Office boy

area sewing 4 168

43

Tabel 4.3 Analisa FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) cacat cover kotor bulan Januari-Febuari 2018 RPN (Risk Priority

Number) sebelum di urutkan



 

 
 
 
 
 
 
 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah mengetahui didapatkan nilai RPN (Risk Priority Number) pada 

analisa FMEA (FAilur Mode and Effect) kemudian diurutkan dari yang terbesar 

sampai yang terkecil, selanjutnya dilakukan usulan perbaikan dari penybab cacat 

yang terjadi 

 

5.1       Analisa Hasil Dari Metode FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 
 

Berdasarkan hasil pada analisa FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

dengan melakukan dari hasil wawancara atau diskusi dengan pihak-pihak terkait, 

maka didapatkan hasil nilai RPN (Risk Priority Number). Dapat dilihat pada tabel 

5.1 hasil analisa FMEA 
 

 

Tabel 5.1 Hasil analisa FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 
 

 

 
Cause of failure 

(Potensi penyebab 

kegagalan 

 

 
(RPN) Risk 

Priority 

Number 

 
 

 
Recommended action 

Jarang dilakukan 

pembersihan 

 

 
168 

Membuat jadwal rutin untuk proses pembersihan diarea 
 

sewing 

Maintanence tidak 

sesuai jadwal 

 

 
76 

Membuat jadwal maintanence dan menambahkan mekanik 

untuk mantanance mesin 

Operator terburu- 

buru 

 

 
48 

Menambahkan operator produksi untuk mempercepat 

pekerjaan 

 

 
Kurang perawatan 

 

 
36 

 

 
Melakukan pengecekan yang rutin pada mesin sewing 

 

 
Kurang penerangan 

 

 
6 

 

 
Menambahkan penerangan pada area sewing 
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Dari data hasil analisa FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) tersebut 

didapatkan nilai RPN (Risk Priority Number) dari mulai yang terbesar sampai 

yang terkecil. Berikut ini adalah hasil dari analisa FMEA (Failure Mode and 

Effect Analysis). Maka didapatkan nilai RPN (Risk Priority Number) terbesar dari 

jenis cacat cover kotor pada produk spring bed 2in1 yaitu jarang dilakukannya 

pembersihan dengan nilai RPN (Risk Priority Number) sebesar 168. 

Berdasarkan  hasil  RPN  (Risk  Priority  Number)  dari  analisa  FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis) tersebut maka, dari hasil RPN (Risk Priority 

Number) terbesar tersebut kemudian dilakukan perbaikan dengan tujuan untuk 

mengurangi jenis cacat tersebut. 

Adapun usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk melakukan proses 

perbaikan berdasarkan hasil analisa FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

perbaikan yang dilakukan sesuai dengan recommended action yaitu sebagai 

berikut: 

1.   Membuat jadwal rutin untuk proses pembersihan diarea sewing 
 

2.   Membuat   jadwal   maintanence   dan   menambahkan   mekanik   untuk 
 

mantanance mesin 
 

3.   Menambahkan operator produksi untuk mempercepat pekerjaan 
 

4.   Melakukan pengecekan yang rutin pada mesin sewing 
 

5.   Menambahkan penerangan pada area sewing
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Tabel 5.2  Analisa 5W+1H usulan perbaikan cacat cover kotor 
 

 
 
 
 

Jenis 

cacat 

 
 
 
 

Penyebab 

kegagalan 

What Why Where When Who How 

 
 
 

Apa rencana 

perbaikan? 

 
 
 

Kenapa perlu 

dilakukan perbaikan? 

 

Dimana 

perlu 

dilakukan 

perbaikan ? 

 

Kapan 

perbaikann 

tersebut 

dilakukan? 

Siapa yang 
 

bertanggung 

jawab pada 

perbaikan 

tersebut? 

 

Bagaiman cara 

melakukan 

perbaikan 

tersebut? 

 
 
 
 

Cover 
 

Kotor 

 
 
 
 

Jarang dilakukan 

pembersihan 

 

Membuat jadwal 

rutin untuk 

proses 

pembersihan di 

are sewing 

 

Untuk mencegah 

terjadinya cacat cover 

kotor dan supaya area 

proses sewing 

kebersihannya terjaga 

 
 

Perbaikan 

dilakukan 

diarea proses 

sewing 

 
 
 

sesuai jadwal 

yang telah 

ditentukan 

yang 
 

bertanggung 

jawab atas 

kebersihan area 

sewing adalah 

office boy 

 

office boy 

membersihkan are 

sewing sesuai 

jadwal yang telah 

ditentukan 

 

 
 

Berdasarkan analisa 5W+1H proses pembersihan dilakukan pada area sewing, sesuai jadwal yang telah ditentukan yang 

bertanggung jawab oleh office boy dengan tujuan mencegah terjadinya cover kotor. 



 

 
 
 
 
 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari peneliti yang telah 

dilakukan, serta saran untuk penelitian selanjutnya yang dimiliki kaitan dengan 

penelitian ini atau pihak yang berkepentingan dalam upaya untuk meningkatkan 

efesiensi dari suatu kegiatan produksi agar tidak terjadi produk cacat. 

 

6.1       Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada produk spring bed 
 

2in1 di PT. Cipta Kreasindo Gracia, kesimpulan yang dapat diambildari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1.   Berdasarkan prinsip pareto chart  yang dikenal dengan prinsip 80:20  yang 

artinya 80% akibat disebabkan oleh 20% penyebab. Maka terdapat jenis cacat 

dominan yaitu cacat cover kotor dengan persentase cacat sebesar 49.59% dari 

6 jenis cacat yang terjadi. 
 

2.    Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan menggunakan FTA (Fault Tree 
 

Anlysis) dihasilkan faktor penyebab cacat cover kotor pada produk spring bed 
 

2in1  di  PT.  Cipta  Kreasindo  Gracia  yaitu  faktor  man,  machine,  dan 

environtment. 

3. Adapun usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk melakukan proses 

perbaikan cacat cover kotor berdasarkan RPN (Risk Priority Number) terbesar 

dari hasil analisa FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) adalah Membuat 

jadwal rutin untuk proses pembersihan di area sewing. 
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6.2       Saran 

 

Jenis cacat yang terjadi pada periode bulan Januari-Febuari 2018 pada produk 

spring bed 2in1 di PT. Cipta Kreasindo Gracia memiliki beberapa faktor yaitu faktor 

man, machine, dan environtment. 

Perbaikan secara terus-menerus tentunya perlu dilakukan dengan tujuan untuk 

mengendalikan kualitas produk serta meminimalisir angka cacat agar dapat 

meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Peneliti berasumsi bahwa saran atau 

cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisir dan menekan angka cacat 

dapat dilakukan dengan cara memperbaiki faktor-faktor penyebab cacat, yaitu : 

1.   Membuat jadwal rutin untuk proses pembersihan diarea sewing 
 

2.   Membuat jadwal maintanence dan menambahkan mekanik untuk mantanance 
 

mesin 
 

3. Menambahkan operator produksi untuk mempercepat pekerjaan dengan 

penambahan operator pekerjaan akan lebih efektif 

4.   Melakukan pengecekan yang rutin pada mesin sewing dengan dilakukannya 

pengecekan yang rutin mesin akan tidak mudah mengalami kebocoran oli 

sehingga menyebabkan cover kotor 

5.   Menambahkan penerangan pada area sewing 
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LAMPIRAN 
 

 

Data produksi dan data cacat pada produk spring bed 2in 1 di PT. Cipta Kreasindo 

Gracia pada periode bulan Januari-Febuari 2018 
 

 

Tanggal Produksi 
 

Total Produksi 
 

Good pcs 
 

Cacat pcs 
 

Persentasi cacat % 
Keteranga Cacat 

Cover Kotor Cover Sobek Jahitan Tidak Standar Tidak ada Lebel Coil Ambles Rangka Kayu Keropos 

1-Jan-18 14 12 2 14.3 1 1    1 

2-Jan-18 16 13 3 18.8 2   2 1  

3-Jan-18 18 15 3 16.7 3      

4-Jan-18 17 15 2 11.8 2      

5-Jan-18 15 12 3 20.0 1    1 1 

6-Jan-18 12 12 0 0.0       

8-Jan-18 19 15 4 21.1 3  2  1  

9-Jan-18 13 10 3 23.1 2    1  

10-Jan-18 15 15 0 0.0       

11-Jan-18 13 13 0 0.0       

12-Jan-18 12 10 2 16.7 1     1 

15-Jan-18 16 14 2 12.5 2      

16-Jan-18 18 15 3 16.7 3      

17-Jan-18 19 17 2 10.5 1    1  

18-Jan-18 14 12 2 14.3 2      

19-Jan-18 13 13 0 0.0       

20-Jan-18 18 16 2 11.1 2 1 1 1   

22-Jan-18 20 17 3 15.0 1    1 1 

23-Jan-18 19 17 2 10.5 2   1   

25-Jan-18 18 14 4 22.2 3    1  

26-Jan-18 14 11 3 21.4 2 1 1  2  

27-Jan-18 20 17 3 15.0 1     2 

29-Jan-18 15 12 3 20.0 1   1 1 1 

30-Jan-18 20 16 4 20.0 3 1    1 

31-Jan-18 17 15 2 11.8      2 

Total 405 348 57 16.4 38 4 4 5 10 10 
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Tanggal Produksi 
 

Total Produksi 
 

Good pcs 
 

Cacat pcs 
 

Persentasi cacat (%) 
Keteranga Cacat 

Cover Kotor Cover Sobek Jahitan Tidak Standar Tidak ada Lebel Coil Ambles Rangka Kayu Keropos 

1-Feb-18 13 10 3 23.1 2   1  1 

2-Feb-18 15 13 2 13.3 1  1   1 

3-Feb-18 15 13 2 13.3 1    1  

5-Feb-18 14 11 3 21.4 1    1 1 

6-Feb-18 16 12 4 25.0 3 2    1 

7-Feb-18 12 10 2 16.7 1    1  

8-Feb-18 18 18 0 0.0       

9-Feb-18 20 17 3 15.0 2  1   1 

12-Feb-18 19 17 2 10.5 1    1  

13-Feb-18 15 13 2 13.3 2      

14-Feb-18 12 12 0 0.0 0      

15-frb-18 19 17 2 10.5 1    1  

16-Feb-18 20 16 4 20.0 3     1 

17-Feb-18 12 12 0 0.0 0      

19-Feb-18 19 16 3 15.8 1 2 1 1 1 1 

20-Feb-18 18 14 4 22.2 2     2 

21-Feb-18 17 14 3 17.6 1    1 1 

22-Feb-18 19 17 2 10.5 1  2   1 

Total 293 252 41 16.3 23 4 5 2 7 11 
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Hasil Produksi di PT. Cipta reasindo Gracia 
 

 
 

 

The Luxe Matras Reveire 

Startford 
The luxe take rest pillow 

and bolster 

The luxe u-neck 

memoryfoam
 

 
 
 

 

The luxe bolster micro 

dacron 

The luxe mattress 

travelbed 

The luxe sleep maker 

camping mat with pillow
 
 

 
 

 
 
 

The luxe spring bed 2in1        The luxe insert quilt 

insert microsense king 

The luxe travel mattress
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Lingkungan kerja fisik yang diukur adalah temperature, kelembaban, 

pencahyaan, dan kebisingan disekitar area mesin sewing. Hasil pengukuran 

lingkungan kerja fisik disajikan pada table dibawah ini: 
 

Lingkungan Kerja Fisik Hasil Pengukuran NAB Keterangan 

Kebisingan 86 Db 85 Db Diatas NAB (Terlalu Bising) 

Cahaya 95 Lux 100 Lux Dibawah NAB (TerlaluGelap) 

Temperatur 27 °C 28 °C Dibawah NAB (AMAN) 
 

Sumber : PT. Cipta Kreasindo Gracia 
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