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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jenis cacat

dominan yang terjadi pada produk Versaboard, mengetahui faktor – faktor yang

menyebabkan produk terjadinya cacat pada produk, dan memberikan usulan

perbaikan mengenai cara untuk meningkatkan kualitas pada produk Versaboard

yang saat ini masih melebihin standar yang telah ditentukan untuk maksimal cacat

adalah sebesar 1% per bulan. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu

menggunakan tools pareto diagram, lalu menggunakan metode Fault Tree

Analysis (FTA) dan metode Failure Mode And Analysis (FMEA) dan tools 5W +

1H. Dari hasil pengolahan data menggunakan diagram pareto didapatkan jenis

cacat dominan yaitu cacat grepes, kemudian analisa menggunkan metode Fault

Tree analysis dan metode Failure Mode And Effect Analysis yang menjadi

prioritas perbaikan yaitu pada proses trimming dengan faktor penyebab faktor

manusia dan faktor mesin, dan prioritas perbaikan berdasarkan nilai RPN terbesar

yaitu pisau yang digugunakan oleh mesin Trim tumpul dengan nilai sebesar 336,

usulan perbaikan menggunakan 5W + 1H adalah melakukan pergantian pisau side

trim sesuai masa pakai pisau yaitu 2 jam sekali dan menambahkan stok pisau

dengan bahan yang lebih tahan lama .

Kata kunci : Versaboard, Diagram Pareto, Fault Tree Analaysis, Failure Mode and

Effect Analysis, 5W + 1H
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ABSTRACT

This research is conduct with the perpose to know the dominant defect type that
happen on Versaboardproduct, to know the factors cause the product of defect in
the product, and to propose improvement on how to improve the quality of
Versaboard product which currently still exceeds the predetermin standard for
maximum defect is 1% per month. The problem approach use is Pareto diagram
tool, then using Fault Tree Analysis (FTA) method and Failure Mode And
Analysis (FMEA) method and 5W + 1H tools. From the result of data process using
a Pareto diagram, it is found that the dominant defect type is grepes defect, then
the analysis using Fault Tree analysis method and Failure Mode and And Effect
Analysis method is the priority of improvement that is on the trimming process with
the factor of human factor and machine factor, and priority improvement based on
the largest RPN value is a knife that is used by a blunt Trim machine with a value
of 336, the proposed repair use 5W + 1H is a turn of the side trim blade according
to the life of the knife is 2 hours and add a knife stock with more durable material.

Keywords: Versaboard,Pareto Diagram, Fault TreeAnalysis, Failure Mode and
Effect Analysis, 5W + 1H
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1.1    Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN

 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tingkat persaingan dalam dunia 

industri meningkat sangat pesat walaupun sedang berada dalam perekonomian 

yang cenderung tidak stabil, sehingga perusahaan dituntut harus bisa bersaing agar 

dapat mempertahankan usaha yang dikelolanya. 

PT. Bakrie Building Industries (BBI) adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang industri bahan bangunan dan perumahan, BBI menghasilkan beragam 

produk  bahan  bangunan  berkualitas  tinggi  seperti:  atap  semen  fiber,  flapon, 

partisi, dan juga produk pengganti kayu (wood substitution). Seluruh produk BBI 

telah  mengantongi  berbagai  sertifikasi  kualitas  mutu  dan  keamanan  seperti 

Standar ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, serta diakuinya 

produk BBI dalam direktori Green Listing Indonesia dan berhasil meraih 

penghargaan Top Brand 2015-2017. 

Meski sistem produksi dan sistem manajemen mutu yang diterapkan PT 

Bakrie Building Industries telah dilaksanakan dengan baik, namun pada kenyataan 

dilapangan  masih  dapat  ditemukan  terjadinya  kesalahan-kesalahan  yang  tidak 

dapat terhindarkan dimana mutu produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

standar kualitas dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. 

Tabel 1.1 Data Total produksi dan data Total Cacat bulan Desember 2017 

– Febuari 2018 

 
No Priode Produksi Total Produksi Total Cacat Presentase % 

1 Desember 119779 1560 1.30 

2 Januari 92380 1116 1.21 

3 Febuari 76780 964 1.26 

Total 288939 3640 1.26 
 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries 2018 
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Gambar 1.1 Persentase cacat bulan Desember 2017 – Febuari 2018 
 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries 2018 
 

Jika diperhatikan dari gambar diatas dapat terlihat bahwa dari bulan 

Desember 2017 hingga bulan Febuari 2018 produk Versaboard masih terdapat 

banyak cacat yang melampaui standar kualitas yang ditentukan perusahaan yaitu 

maksimal cacat 1 %, bahkan jumlah kesalahan pada produk yang dihasilkan 

mengalami fluktuatif. 

Maka dari pada itu untuk menjaga kestabilan kualitas serta meminimalisir 

kesalahan  tersebut,  Kualitas  produk   yang  dihasilkan  PT.  Bakrie  Building 

Industries tentu harus terus dijaga dan ditingkatkan agar perusahaan tetap mampu 

bersaing dengan perusahaan luar dan mempertahankan kepercayaan konsumen. 

Pentingnya kualitas produk yang baik sesuai dengan standar atau keinginan 

konsumen dibutuhkan metode pengendalian kualitas yang tepat untuk peningkatan 

kualitas produk yang dihasilkan. 

Banyak sekali metode yang mengatur atau membahas mengenai kualitas 

dengan karakteristiknya masing-masing, dalam penelitian ini metode yang 

digunakan adalah metode FTA (Fault Tree Analys) dan FMEA (Failur Mode and 

Effect Analysis. Fault Tree Analysis). FTA (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 mengakibatkan 

kejadian dari pristiwa tidak diinginkan yang sudah didefinisikan sebelumnya, atau 

juga dapat diartikan merupakan gambaran hubungan timbal balik yang logis dari
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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 (purnomo, 

2007), sedangkan menurut Stamatis   (1995) yang dikutip dalam Ghivaris et al 

(2015) FMEA (Failure Mode and Effect Analys) adalah sebuah teknik yang 

digunakan untuk mendefinisikan, mengenali dan mengurangi kegagalan, masalah, 

kesalahan potensial dari sebuah sistem, desain, proses atau servis sebelum 

mencapai ke konsumen, FTA (Fault Tree Anlysis) dan FMEA (Failure Mode and 

Effect  Anlysis) dapat  memperlihatkan  kecenderungan  akan  timbulnya  masalah 

pada proses produksi tersebut sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan. 

 
 

1.2    Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang diatas adapun permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah jenis cacat dominan yang terjadi pada produk Versaboard? 
 

2. Apasaja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cacat dominan pada 

produk Versaboard? 

3. Bagaimana usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas pada produk Versaboard? 

 
 

1.3    Tujuan Penelitian 
 

Tujuan didalam melakukan pengumpulan data dan informasi yan diperlukan 

adalah sebagai beriku: 

1. Mengidentifikasi   jenis   cacat   dominan   yang   terjadi   pada   produk 
 

Versaboard 
 

2. Mengidentifikasi  faktor  -  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  cacat 

dominan pada produk Versaboard 

3. Memberikan usulan perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas pada 

produk Versaboard
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1.4    Batasan Masalah 

 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada produk Versaboard yang dihasilkan 

oleh sheet mesin 5 di PT. Bakrie Building Industries. 

2. Data – Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data selama 

bulan Desember 2017 sampai Febuari 2018 di PT. Bakrie Building 

Industries. 

3. Memberikan  usulan  perbaikan  yang  dapat  menurunkan  jumlah  cacat 

terbesar hanya pada produk Versaboard. 

 
 

1.5    SistematikaPenulisan 
 

Dalam laporan penulisan tugas akhir ini, untuk mendapatkan hasil yang 

teratur, terarah dan mudah dipahami, maka penulisan disusun dengan 

menggunakan sistematika sebagai berikut: 

BAB I    Pendauhuluan 
 

Bab ini berisikan secara garis besar tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah dan 

sistematika penulisan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi 

penyimpangan dan pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 
 

Bab ini berisikan secara singkat tentang teori yang berhubungan 

dan berkaitan erat mengenai konsep pengendalian Kualitas, metode 

FTA  (Fault  Tree  Analysis),  metode  FMEA  (Failure  Mode  and 

Effect Analysis), yang diperoleh dari Journal-journal, buku-buku 

literatur serta sumber-sumber-sumber lain yang relevan. 

BAB III  Metode Penelitian 
 

Bab ini berisikan antara lain yaitu jenis penelitian, jenis data, 

metode pengumpulan data, serta langkah – langkah penelitin 

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.
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BAB V  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 simpulan dari pengolahan data secara menyeluruh 

serta diberikan juga saran. 



 
 
 
 
 
 

BAB II 
 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1    Konsep dan Teori 
 

2.1.1 Kualitas. 
 

Kualitas merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu 

produk menembus pasarnya, disamping faktor lain seperti harga dan pelayanan. 

Pengendalian kualitas tidak hanya dilakukan di bagian produksi tetapi juga 

dilakukan di semua kegiatan operasi perusahaan. Sejak penentuan pemasok bahan 

baku  (supplier,  vendor),  pengendalian  selama  proses  produksi,  sampai  pada 

proses pengiriman barang, dan pada pasca penjualan. 

 

2.1.1.1 Pengertian Kualitas 
 

Beberapa Definisi Kualitas menurut para ahli: 
 

1.   Menurut (Wijaya, 2011) dalam Fauzi (2016) kualitas adalah sesuatu yang 

diputuskan oleh pelanggan. Artinya, kualitas didasarkan pada pengalaman 

actual pelanggan atau konsumen terhadap produk atau jasa yang diukur 

berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut. 

2.   Menurut Feigenbaum yang dikutip oleh Nasution (2015) Kualitas adalah 

kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk 

berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada kepada 

konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atau suatu 

produk. 

3.   Menurut Juran yang dikutip oleh Nasution (2015)  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. 
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d.         Kontraktual, yaitu adanya jaminan 

 

e.         Etika, yaitu sopan santun, ramah atau jujur. 
 

 
 

2.1.1.2 Dimensi Kualitas 
 

Dimensi kualitsa menurut 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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2.1.1.3 Pengertian Pengendalian 

 

Menurut Purnomo (2004) pengendalian kualitas merupakan aktivitas 

pengendalian proses untuk ciri - ciri kualitas produk, membandingkannya dengan 

spesifikasi  atau persyaratan, dan  mengambil  tindakan  penyehatan  yang sesuai 

apabila ada perbedaaan antara penampilan yang sebenarnya dengan penampilan 

yang standar. Tujuan dari pengedalian kualitas adalah untuk mengendalikan 

kualitas produk atau jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. 

Pengendalian kualitas memerlukan pengertian dan perlu dilaksanakan oleh 

perancang, bagian inspeksi, bagian produksi, sampai pendistribusian produk ke 

konsumen. 

Menurut   Purnomo   (2004),   aktivitas   pengendalian   kualitas   pada   umumnya 

meliputi kegiatan - kegiatan sebagai berikut : 

1. Pengamatan terhadap performansi produk atau proses. 
 

2. Membandingkan performansi yang ditampilkan dengan standar yang berlaku. 
 

3. Mengambil tindakan - tindakan apabila terdapat penyimpangan - penyimpangan 

yang cukup signifikan, dan jika perlu dibuat tindakan - tindakan untuk 

mengkoreksinya. 

 

2.1.1.4 Tujuan Pengendalian Kualitas 
 

Ada beberapa 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
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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. 

 

2.1.2    Diagram Pareto (Pareto Analys) 
 

Diagram pareto (Pareto Chart) adalah metode dalam mengorganisasikan 

kesalahan, atau cacat untuk membantu focus atas usaha penyelesaian masalah. 

Mereka adalah berdasarkan Pareto Vilfredo, ekonomis pada abad ke 19 Joseph M. 

Juran mempopulerkan kerjaan pareto saat ia menyarankan sebesar 80% masalah 

kantor hanya sebesar 20% dari penyebab. Fungsi diagram pareto adalah untuk 

mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama untuk peningkatan kualitas dari 

yang paling besar ke yang paling kecil. Heizer dan Render (2015). 

Menurut Yamit (2010), Diagram Pareto untuk mengidentifikasi 

beberapa isu vital dengan menerapkan aturan perbandingan 80:20, artinya 80% 

peningkatan dapat dicapai dengan memecahkan 20% masalah terpenting yang 

dihadapi. 

 
 

Gambar 2.1 Contoh Diagram Pareto 
 

Sumber : Yamit (2010) 
 

 

2.1.3    FTA (Fault Tree Analysis). 
 

Dikutip dari Purnomo (2007) yang ada didalam Fauzi et al (2016) Fault 

Tree Analysis adalah suatu analisis pohon kesalahan sederhana dapat diuraikan 

sebagai suatu teknik analisis. Pohon kesalahan adalah suatu model grafis yang 

menyangkut berbagai pararel dan kombinasi percontohan kesalahan-kesalahan 

yang akan mengakibatkan kejadian dari peristiwa tidak diinginkan yang sudah
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didefinisi sebelumnya, atau juga dapat diartikan merupakan gambaran hubungan 

timbal balik yang logis dari peristiwa-peristiwa dasar  yang mendorong dalam 

membangun model pohon kesalahan (fault tree)dilakukan dengan cara wawancara 

dengan manajemendan melakukan pengamatan langsung terhadap proses produksi 

dilapangan. Selanjutnya sumber-sumber kerja tersebut digambarkan dalam bentuk 

model pohon kesalahan (fault tree). 

Menurut Hanif et al (2015), metode FTA (Fault Tree Analysis) adalah 

suatu  teknik  yang  digunakan  untuk  mengidentifikasi  resiko  yang  berperan 

terhadap terjadinya kegagalan. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang 

bersifat top down, yang diawali dengan asumsi kegagalan dari kejadian puncak 

(top event) kemudian merinci sebab - sebab suatu top event sampai pada suatu 

kegagalan dasar (root cause). Sebuah fault tree mengilustrasikan keadaan 

komponen - komponen sistem (basic event) dan hubungan antara basic event dan 

top event menyatakan keterhubungan dalam gerbang logika. 

Adapun langkah - langkah FTA (Fault Tree Analysis) adalah sebagai berikut : 
 

1. Identifikasi Top Level Event. 
 

Pada tahap ini diidentifikasikan jenis kerusakan yang terjadi (undesired event) 

untuk mengidentifikasi kesalahan sistem. Pemahaman tentang sistem dilakukan 

dengan mempelajari semua informasi tentang sistem dan ruang lingkupnya. 

2. Membuat Diagram Pohon Kesalahan. 
 

Diagram pohon kesalahan menunjukan bagaimana suatu top level event dapat 

muncul pada jaringan. 

3. Menganalisa Pohon Kesalahan. 
 

Analisa pohon kesalahan digunakan untuk memperoleh informasi yang jelas 

dari suatu sistem dan perbaikan yang diperlukan. 

Menurut Kartika et al (2016), FTA (Fault Tree Analysis) memiliki symbol - simbol 

khusus dalam pembuatannya. Simbol - simbol dan pengertiannya dapat dilihat pada 

Tabel 2.4 Simbol Dalam FTA (Fault Tree Analysis) berikut ini :
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Tabel 2.1 Simbol Dalam FTA (Fault Tree Anlysis) 

 

 
 

Sumber : Akagamis (1999) 

Istilah-istilah dalam FTA (Akagamis, 1999) 

1.   Event 
 

Penyimpangan yang tidak digunakan/diharapkan dari suatu keadaan normal 

pada suatu komponen dari system. 

2.   Top event 
 

Kejadian yang tidak dikehendaki pada “puncak” yang akan diteliti lebih lanjut 

kearah kejadian dasar lainnya dengan menggunakan gerbang-gerbang logika 

untuk menentukan penyebab dan kekerapannya. 

3.   Logic gate 
 

Hubungan  secara  logika  antara  input  (kejadian  yang  dibawah).  Hubungan 

logika ini dinyatakan dengan gerbang AND (dan) atau gerbang OR (atau). 

4.   Transferred event 
 

Segitiga yang digunakan transfer. Symbol ini menunjukkan bahwa uraian 

lanjutan kejadian berada dihalaman lain.
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5.   Undeveloped event 

 

Kejadian dasar (basic event) yang tidak akan dikembangkan lebi jauh karena 

sudah tersedianya informasi. 

6.   Basic event 
 

Kejadian  yang  tidak  diharapkan  yang  dianggap  sebagai  penyebab  dasar 

sehingga tidak perlu dilakukan analisa lebih lanjut. 

Terdapat dua gerbang dalam pembuatan FTA (Fault Tree Analysis) yaitu 

gerbang “AND” dan gerbang “OR’. Gerbang OR digunakan untuk menunjukkan 

bahwa event output akan muncul jika salah satu atau lebih event input muncul. 

Terdapat beberapa event input pada gerbang OR. Gambar 2.2 menunjukkan dua 

event input pada gerbang OR yaitu event input A dan B serta output Q. Output Q 

terjadi jika input A terjadi atau input B terjadi atau keduanya terjadi. 

 
 

Gambar 2.2 Contoh FTA Gerbang OR 

Sumber : Kartika et el (2016) 

Gerbang AND digunakan untuk menunjukkan bahwa output akan muncul 

jika semua input terjadi. Terdapat kemungkinan beberapa input terjadi pada 

gerbang AND. Gambar 2.3 menujukkan dua yaitu input events A dan B, dan 

output event Q. Output Q akan terjadi jika kedua event A dan B terjadi.



13  
 

 
 
 

 
 

Gambar 2.3 Contoh FTA Gerbang And 
 

Sumber : Kartika et el (2016) 
 

 

2.1.4    FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 
 

Pada  proses  pengendalian  kualitas,  salah  satu  metode  yang  digunakan 

untuk menganalisa potensi kegagalan suatu kompunen dan pengaruhnya terhadap 

kinerja suatu sistem tersebut yaitu dengan menggunakan metode FMEA (Failure 

Mode and Effect Analysis). 

 

2.1.4.1 Pengerian FMEA (Failure Mod and Effect Anlysis) 
 

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 McDermott et al dalam Kartika et al (2016) Fault Mode and Effect 

Analysis   (FMEA)   adalah   metode   sistematis   untuk   mengidentifikasi   dan 

melakukan solusi pencegahan masalah terhadap proses dan produk yang akan 

dilakukan. FMEA berfokus kepada pencegahan, menaikkan keselamatan kerja, 

menaikkan kepuasan konsumen FMEA terbagi menjadi FMEA desain dan FMEA 

proses 

2. Menurut Chrysler dalam Fauzi et al  (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 et al (2015), FMEA adalah metoda yang 

digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kegagalan yang mungkin menyebabkan
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setiap kegagalan fungsi dan untuk memastikan pengaruh kegagalan berhubungan 

dengan setiap kegagalan. 

 

2.1.4.2 Tipe FMEA (Faiure Mode and Effect Analysis) 
 

FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) digolongkan menjadi dua jenis, 
 

yaitu : 
 

1. Design FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). 
 

Menurut  Rachman  et  al  (2016),  Design  FMEA  (Failure  Mode  and  Effect 

Analysis) digunakan untuk menganalisis produk sebelum dilakukan produksi. 

Fokus dari Design FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) yaitu pada jenis - 

jenis kegagalan pada suatu produk yang diakibatkan oleh defisiensi design. 

2. Process FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). 
 

Menurut  Rachman  et  al  (2016),  Process  FMEA  (Failure  Mode  and  Effect 

Analysis) digunakan untuk menganalisis 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  menganalisis  proses  manufaktur 

baru, meningkatkan pemahaman bahwa kegagalan potensial pada proses 

manufaktur harus dipertimbangkan, mengidentifikasi defisiensi proses sehingga 

para engineer 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. 

 

2.1.4.3 Tujuan Implementasi FMEA (Failure Mode and Effet 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.
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4. Untuk membantu fokus engineer dalam mengurangi perhatian terhadap produk 

dan proses, dan membantu mencegah timbulnya permasalahan. 

 

2.1.4.4 Keuntungan Implementasi FMEA (Faiure 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. 
 

 

2.1.4.5 Variabel FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 
 

Menurut Rachman et al (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 : 

1. Severity (Fatal). 
 

Menurut Ghivaris et al (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 2.1 Tabel Severity.
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Tabel 2.2 Tabel Severity 

 
 

 

 
2. Occurrence (Kejadian). 

Sumber : Gasperz (2002)

 

Menurut Ghivaris et al (2015), occurance merupakan kemungkinan bahwa 

penyebab tersebut dapat terjadi dan menghasilkan bentuk kegagalan selama masa 

proses  pembuatan  produk.  Penentuan  ranking  occurance  terdapat  ranking  1 

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

dan ranking 10 adalah tingkat kejadian tinggi (sering). Penjelasan frekuensi 

kegagalan (occurance) untuk masing - masing ranking dapat dilihat pada Tabel 

2.2 Tabel Occurrence.: 
 

Tabel 2.3 Tabel Occurerence 
 

 
 

Sumber : Gasperz (2002)
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3. Detection (Temuan). 

 

Menurut Ghivaris et al (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 2.3 Tabel Detection. 

 
 

Tabel 2.4 Tabel Detection 
 

 
 

Sumber : Gasperz (2002) 
 

 

2.4.6    RPN (Risk Priority Number). 
 

Menurut Ghivaris et al (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 Occrance X Detection 
 

 
 

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
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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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2.2       Penelitian Terdahulu  

 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu
 

No. Penulis Judul Metode Hasil & Pembahasan 
 

1. 
 

Tejaskumar S, Parsana, 

dan 

Patel, M, T. 

 
International Journal of 

Industrial Engineering 

& Management 

Science, Vol 4, No 3, 

Agustus 2014 

 
A Case Study: A Process FMEA 

Tool To Enhance Quality And 

Efficiency Of Manufacturing 

Industry 

 

 
Failure Mode And Effect 

Analysis (FMEA) Dan Fault 

Tree Analysis (FTA 

 
Usulan perbaikannya yaitu membuat alat bantu pada proses 

perajutan agar pekerja ingat dengan jumlah putaran rajutan 

yang harus dilakukan yaitu sebanyak 10x putaran, melakukan 

pergantian mesin atau melakukan perawatan secara berkala 

yaitu minimal 1 bulan sekali, melakukan pergantian jarum 

yang sudah aus, mengganti lampu dengan yang lebih terang, 

melakukan pelatihan terhadap pekerja yang sudah ditetapkan 

 
2. 

 
Paciarotti, C., Mazzuto, 

G., dan D’Ettorre, D. 

 
International Journal of 

Quality & Reliability 

Management 

Vol. 31 No. 7, 2014 

 
Quality Paper A Revised FMEA 

Application To The Quality Control 

Management 

 

 
Failure Mode And Effect 

Analysis (FMEA) 

 
Dengan menggunakan metode Failure Mode And Effect 

Analysis (FMEA) dapat melakukan penghematan biaya, serta 

mengefisiensikan waktu 

 
3. 

 
Faisal KP, Ummer, F., 

Hareesh K C, 
Ayaniyat, M., Nijab K., 

Nikesh P, Jibi R . 

 
International Journal of 

Engineering and 

Innovative Technology 

(IJEIT) Volume 4, 

Issue 7, January 2015 

 
Application of FMEA Method In A 

Manufacturing Organization 

Focused On Quality 

 

 
Failure Mode And Effect 

Analysis (FMEA) 

 
Setelah dilakukan penelitian maka nilai RPN tertinggi 

didapatkan pada proses pengisisn dan ketidaksesuaian pada 

saat proses penempaan. Pelatihan dan perawatan secara 

preventive yang tepat dapat mengurangi masalah ini. Nilai 

RPN tertinggi juga dicatat untuk skala pada saat melakukan 

pelubangan saat proses penempaan, serta dipengaruhi panas 

yang tinggi atau pun panas yang rendah pada saat proses 

pemotongan. Penggunaan bahan dengan kualitas yang sesuai 

dengan spesifikasi, serta pengawasan yang tepat maka dapat 

menghindari kegagalan ini. 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
 

No. Penulis Judul Metode Hasil & Pembahasan 
 

4. 
 

Fatima, S., Beg, M., R., 

dan Siddiqui, S. 
 

 
International Journal of 

Computer Science and 

Information 

Technologies, Vol. 4 

(1) , 2013, 178 - 182 

 
Improving Software Quality Using 

FMEA and 

FTA Defect Prevention Techniques 

in Design 
Phase 

 

 
Failure Mode And Effect 

Analysis (FMEA) 

 
Failure mode Effect analysis (FMEA) dan Fault Tree 

Analysis (FTA) adalah teknik pencegahan cacat dalam tahap 

perancangan perangkat lunak, dengan melakukan analisa 

yang komperhensif menggunakan kombinasi teknik DFMEA 

dan DFTA dapat mengidentifikasi kesalahan desain yang 

berpotensi berbahaya. Keuntungan – keuntungan 

menggunakan strategi pencegahan cacat akan sangat besar, 

pencegahan cacat mengurangi pengembangan waktu dan 

biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi upaya 

pengerjaan ulang, sehinggamenurunkan biaya dan 

meningkatkan kualitas produk 

 
5. 

 
Doshi, J., dan 

Desai, D. 
 

 
International Journal 

for Quality Research 

11(2) 345–360 ISSN 
1800-6450 

 
Application Of Failure Mode & 

Effect Analysis (FMEA) For 

Continous Quality Improvement – 

Multiple Case Studies In 

Automobile SMES 

 
 

 
Failure Mode and Effects 

Analysis (FMEA) 

 
(FMEA) adalah alat kualitas yang digunakan untuk 

mengidentifikasi potensi kegagalan dan efek yang terkait 

pada proses dan produk, sehingga peningkatan kualitas yang 

berkelanjutan dapat dicapai dengan menguranginya. Tujuan 

dari makalah penelitian ini adalah untuk menunjukkan 

kontribusi FMEA untuk mencapai Continous Quality 

Improvement (CQI). Penelitian hasil yang dilakukan dengan 

menerapkan FMEA; salah satu Auto Core Tools (ACTs), 

dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mobil di Gujarat, 

India disajikan dalam makalah ini yang menggambarkan 

berbagai cara Perbaikan Kualitas Berkelanjutan 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
 

No. Penulis Judul Metode Hasil & Pembahasan 
 

6. Prasetyawan, R., G. 

Jurnal PASTI Volume 
VIII No 1, 142 – 156 

 
Peningkatan dan Pengendalian 

Kualitas Ban Dengan Metode 

PFMEA Pada Proses Building 

Mesin EXXIUM PT. Gajah 

Tunggal Tbk 

 
Proses Failure Mode and 

Effects Analysis (PFMEA) 

 
PFMEA adalah suatu analisa teknik yang digunakan untuk 

memahami potensi kegagalan pada suatu proses produksi. 

Walaupun asumsi desain awal pada produk sudah ideal 

namun masih terdapat potensi kegagalan, PFMEA dibuat 

pada saat awal dalam merancang suatu system produksi yang 

akan digunakan sebagai dokumen acuan dalam pembuatan 

system atau alat control. Dari hasil implementasi PFMEA 

diketahui bahwa prosesntase improvement untuk defect BL, 

BLP dan SC mengalami penurunan yang signifikan, namun 

untuk defect CL mengalami sedikit peningkatan dari 0,16% 

menjadi 0,02% atau secara prosentase meningkat sebesar 

5,3%. : BL = 46,49% , BLP = 76,62%, SC = 42,43%, ��� 
CL = -5,3% 

 
7. 

 

 
Anwar, F. 

 
Jurnal PASTI Volume 

VIII No 3, 436 – 450 

 
2014 

 

 
Usulan Perhitungan Dan Perbaikan 

Tingkat Keandalan Desalination 

plant PLTGU Muara Tawar 

Dengan Menggunakan WEIBULL 

Analisa Dan FMEA Sebagai Dasar 

Skala Pengoprasian Prioritas 

 

 
 
 
 

weibull analisis dan Failure 

Mode and Effect Analysis 

(FMEA) 

 
PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkitan Muara 

Tawar merupakan perusahaan yang memproduksi listrik 

dengan mengoperasikan PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga 

Gas Uap). Bisnis dibidang pembangkitan dituntut kesiapan 

dan keandalan yang tinggi untuk menjamin ketersediaan 

tenaga listrik. Untuk mencukupi kebutuhan air operasional 

pembangkitan, PLTGU Muara Tawar mempunyai sistem 

desalination plant. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung 

keandalan desalination plant dan menganalisa skala prioritas 

pengoperasian desalination plant. Data diperoleh dengan 

observasi dilapangan dan 
merubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Failure Modes 

and Effects Analysis (FMEA) 

digunakan untuk mengidentifikasi, memprioritaskan dan 

manajemen resiko peralatan 

desalination plant. Weibull analisis digunakan untuk 
menghitung keandalan desalination 
plant 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
 

No. Penulis Judul Metode Hasil & Pembahasan 
 

8. 
 

Kuncahyo, D., S. 
 

 
Jurnal PASTI Volume 

VIII No 3, 436 – 450 

 
Pendekatan Penerapan Total 

produktif Maintanence (TPM) Di 

Stasiun Press Plam Oil Pada Mesin 

Digester Dan Mesin Press PT. 

Bangkit iat Usaha Mandiri Dengan 

menggunakan Indikator OEE 
Dan Metode FMECA (Failure 

Mode Effect And Critical Analysis) 

 

 
Overall Equipment 

Effectiveness (OEE) Dan 

FMECA (Failure Mode 

Effect And Critical 

Analysis) 

 
PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (PT. BUM) merupakan 

bagian dari Nurdin Tampubolon Corporate (NT. Corporation) 

yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

industry pengolahan minyak kelapa sawit (CPO). Tujuan 

utama dari penerapan TPM adalah untuk mengidentifikasi 

dan mereduksi jenis kerusakan pada komponen kritis yang 

menjadi objek penelitian serta meningkatkan nilai overall 

equipment efficiency (OEE) sebagai ukuran performansi dari 

penelitian ini. Selain itu, metode yang digunakan untuk 

mereduksi jenis kerusakan pada penelitian ini adalah Failure 

Mode and Effect Criticaly Analysis (FMECA) 

 
9. 

 
Fauzi, Y., A. dan 

Aulaw, H. 
 

 
 

Jurnal Kalibrasi ISSN 

: 2302-7320 Vol. 14 

No. 1 2016 

 
Analisis Pengendalian Kualitas 

Produk Peci Jenis Overset Yang 

Cacat Di PD. Panduan Illahi 

Dengan Menggunakan Metode 

Fault Tree Analysis (FTA) Dan 

Metode Failure Mode And Effect 

Analysis (FMEA) 

 

 
Failure Mode And Effect 

Analysis (FMEA) Dan Fault 

Tree Analysis (FTA) 

 
Usulan perbaikannya yaitu membuat alat bantu pada proses 

perajutan agar pekerja ingat dengan jumlah putaran rajutan 

yang harus dilakukan yaitu sebanyak 10x putaran, melakukan 

pergantian mesin atau melakukan perawatan secara berkala 

yaitu minimal 1 bulan sekali, melakukan pergantian jarum 

yang sudah aus, mengganti lampu dengan yang lebih terang, 

melakukan pelatihan terhadap pekerja yang sudah ditetapkan. 

 
10. 

 
Kartika, W., Y., 

Harsono, A. dan 

Permata, G. 
 

 
Jurnal Online Institut 

Teknologi Nasional 

ISSN: 2338-5081 

Vol.4 No. 

Januari 2016 

 
Usulan Perbaikan Produk Cacat 

Menggunakan Metode Failure 

Mode And Effect Analysis Dan 

Fault Tree Analysis 

Pada PT. SYGMA EXAMEDIA 
ARKANLEEMA 

 
Failure Mode And Effect 

Analysis (FMEA) Dan Fault 

Tree Analysis (FTA) 

pengguanaan metode Fault Mode and Effect Analysis 
(FMEA) adalah untuk mencari prioritas perbaikan produk 

cacat dan metode Fault Tree Analysis (FTA) adalah untuk 

mencari akar masalah sebagai dasar usulan perbaikan proses 

produksi pada perusahaan pencetak Al Qur’an PT. Cacat 

membayang merupakan cacat dengan persentase terbanyak 

yaitu 31%. Perhitungan RPN pada metode FMEA 

menghasilkan nilai sebesar 288 untuk cacat isi membayang. 

Ada beberapa perbaikan yang diusulkan antara lain 

penambahan 1-2 operator QC , pembersihan mesin secara 

rutin, dan penambahan jumlah lampu di lantai produksi. 
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2.3       Kerangka Pemikiran 
 

Untuk memecahkan suatu masalah dalam melakukan penelitian dibutuhkan 

kerangka   pemikiran   yang   sistematis,   agar   pendekatan   dan   model   dari 

permasalahan tersebut bisa diuraikan. 

 
 

 
 

Gambar 2.4 
 

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 Versaboard di PT. Bakrie 

Building Industries menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA) dan Failur 

Mode and Effect Analysis (FMEA). 

 
 

3.1       Jenis Penelitian 
 

Terdapat 2 metode didalam penelitian yaitu metode kualitatif dan 

kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, presepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok 

(Sukmadinata, 2012). 

Sedangkan metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada 

suatu populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel secara 

acak dan pengumpulan data berbentuk angka dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan (Hayati, 2013). 

Berdasarkan definisi diatas metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif data hasil produksi dan 

data total cacat data hasil pengukuran tingkat kebisingan dan penerangan, 

sedangkan data kuantitatif berdasarkan hasil wawancara kemudian dianalisa. 

 
 

3.2       Data dan Informasi 
 

Dalam  penelitian  yang  dilakukan  di  PT.  bakrie  Building  Industries  ini 

menggunakan dua jenis data yang dipakai sebagai bahan penelitian yaitu data 

primer dan data sekunder. 
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1. Data Primer 

 

Mencakup   data   yang   di   peroleh   dari   perusahaan   langsung   baik   melalui 

pengamatan secara langsung dilapangan ataupun wawancara kepada head Officer 

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

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

wawancara secara langsung kepada head Officer departemen QC yang dijadikan 

data dalam analisa FTA (Fault Tree Analysis), dan diskusi grup bersama Officer 

QC, Foreman QC, dan Operator mesin Trimming dan mesin Stacker yang 

digunakan  untuk  menentukan  rating  Severity,  Ocurence,  dan  Detection  pada 

analisa FMEA (Failure Mode and Effect analysis). 

2. Data Sekunder 
 

Mencakup data yang diperoleh 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, 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 

terhadapnarasumber atau sumber data. Dalam penelitian ini peneliti 

mewawancara Head Office Departemen QC, Foreman, dan Operator mesin 

Trimming dan mesin Stacker. 

3.    Dokumentasi 
 

Pengumpulan data dengan melakukan pencatatan atau mengcopy data-data 

perusahaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
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3.3      Metode Pengolahan dan Analisa Data 
 

Penelitian ini menggunakan metode FMEA dan FTA dengan 

mengidentifikasi proses penyebab kegagalan dan mengidentifikasi jenis kegagalan 

tertinggi menggunakan Diagram Pareto, sehingga membutuhkan beberapa tahap 

pada proses pengolahan dananalisa data yaitu: 

1. Menentukan  Jenis  kegagalan  Tertinggi,  Pada  tahap  ini  melakukan 

analisa terhadap penyebab kegagalan tertinggi pada produk Versaboard, 

Dalam analisa penyebab kegagalan tertinggi  maka digunakan Diagram 

Pareto untuk menentukan jenis kegagalan Tertinggi pada produk 

Versaboard 

2. Setelah      didapatkan      Jenis      kegagalan      tertingi      selanjutnya 

Mengidentifikasi   Penyebab   Kegagalan   Menggunakan   Fault   Tree 

Anlysis (FTA) 

3. Lalu   melakukan   Identifikasi   potensi   Failure   Mode   pada   proses 

produksi,   mengidentifikasi efek kegagalan pada proses poduksi, 

mengidentifikasi penyebab – penyebab kegagalan pada proses produksi, 

mengidentifikasi  mode  –mode  deteksi  proses  produksi,  menentkan 

rating terhadap Severity, Occurance, Deection, da RPN (Risk Priority 

Number) proses produksi berdasarkan   rating dari table severity pada 

table 2.2 tabel Occurance pada table 2.3 tabel Detection pada table 2.4 

menurut Gasperz (2002) yang berada pada Bab II 

4. Usulan perbaikan dengan FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 
 

berdasarkan nilai RPN tertinggi
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3.4       Langkah – langkah Penelitian 

 

Langkah – langkah penelitian disajikan dalam bentuk Flowchart sebagai 

berikut: 

 
 

Gambar 3.1 
 

Langkah – langkah Penelitian 



 
 
 
 
 
 

BAB IV 
 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 

 
 

4.1       Pengumpulan Data 
 

Pengumpulan data ini diperoleh dari data – data atau dokumen yang ada 

diperusahaan dan melakukan wawancara secara langsung dengan operator dan 

juga head office Quality Control diperusahaan. 

 
 

4.1.1    Profil Umum Perusahaan 
 

 
 

Gambar 4.1 Logo PT. Bakrie Building Industries 
 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries 
 

PT. Bakrie Building Industries (BBI) adalah satu pionir dalam industri 

bahan bangunan Indonesia. Diresmikan tanggal 8 oktober 1976, BBI memenuhi 

kebutuhan pasar akan bahan bangunan dengan kualitas tinggi untuk menghasilkan 

bangunan yang tidak hanya indah, tetapi juga kuat dan tahan lama. Bermula dari 

usaha patungan dengan perusahaan Australia, BBI berdiri diatas lahan seluas 15 

hektar di Daan Mogot, Jakarta Barat. Melalui beberapa inivasi produk berkualitas 

tinggi yang dihasilkan, BBI terus berkembang dan memiliki konsumen yang setia. 

Perkembangan perusahaan dan makin meningkatnya kebutuhan akan bahan 

bangunan  yang  berkualitas,  membuat  saham  BBI dibeli  oleh  PT.  Bakrie  and 

Brothers Tbk pada tahun 1985. 

Dari  sejak  awal  berdirinya  BBI  telah  mengalami  banyak  perubahan, 
 

kebutuhan  pasar  yang  terus  meningkat,  serta  kemampuan  perusahaan  untuk 
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berkompetisi dan memenuhi permintaan lewat banyak produk berkualitas yang 

inovatif turut berperan dalam perkembangan dan kemajuan perusahaan. 

Pada tahun 1973 PT James Hardie Indonesia yang menjadi cikal bakal 

BBI,  didirikan  berlokasi  di  kebayoran  lama Jakarta Selatan  dengan  nama PT 

Harflex Asbes Semen. Pada tahun 1976 Sheet machine no. 1 mulai diproduksi 

dengan kapasitas produksi hingga 50.000 ton/tahun. Perkembangan ini membuat 

perusahaan pindah kelokasi yang lebih memadai di JL. Daan Mogot KM. 17,3 

Kalideres, Jakarta Barat. Tahun 1977 perusahaan terus berkembang dengan mulai 

diproduksinya Pipe machine dengan kapasitas mencapai 40.000 ton/tahun. 

Tahun 1985 pesatnya pertumbuhan perusahaan membuat Bakrie and 

Brother mengakui PT James Hardie Indonesia sebagai bagian dari PT Bakrie and 

Brother  Tbk  dan  pada  tahun  1986  perusahaan  menambah  kapsitas  produksi 

dengan beroprasinya sheet machine no.2 yang berkapasitas produksi total hingga 

90.000 ton/tahun, kemudian pada tahun 1988 perusahaan berubah nama menjadi 

PT Jaya Harflex Indonesia dengan jangkauan pasar yang makin luas diseluruh 

tanah air. 

Pada tahun 1990 BBI menjawab kebutuhan pasar akan layanan terintegrasi 

dalam pembangunan gedung, pada tahun ini perusahaan memperluas bidang usaha 

dengan memproduksi Architectural Concreate Panel Arcon, dan pada tahun 1991 

perusahaan  resmi  berganti  nama  menjadi  Bakrie  Building  Industries  sebagai 

bagian dari Bakrie & Brother Tbk. 

Tahun 1995 pertumbuhan perusahaan makin signifikan dengan mulai 

memproduksinya sheet machine no.3 sehingga kapasitas produksi di tahun ini 

mencapai 140.000 ton/tahun. Ditahun ini pula perusahaan berekspansi dengan 

mulai berkiprah dala   bisnis batu bara dan marmer, inovasi dan komitmen 

perusahaan untuk memberikan layanan menyeluruh dibuktikan dengan terus 

menerus berekspansi dan melebarkan sayap bisnisnya. Tahun 1997 BBI mulai 

terjun kedalam Prefab Panel System. 

Pada tahun 2000 kualitas dan komitmen perusahaan untuk memberikan 

hanya yang terbaik diakui dengan keberhasilan perusahaan meraih ISO 9001 – 

2000,  pada  tahun  2005  makin  tingginya  permintaan  membuat  perusahaan
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mengkonversi pipe machine menjadi sheet machine no.4 dengan total produksi 

mencapai 20.000 ton/tahun. 

Pada tahun 2007 perusahaan mengeluarkan inovasi terbaru prodak bahan 

bangunan dengan meluncurkan Versaboard (Calcium Silicate Board-asbestos free 

Product). BBI makin mengkukuhkan dirinya sebagai salah satu perusahaan 

pembuat bahan bangunan terbesar di Indonesia dengan mulai terjun dalam bisnis 

Metal Roofing pada tahun 2009. 

Pada tahun 2010 perusahaan kembali mendapat pengakuan atas 

keberhasilannya mempertahankan dan meningkatkan kualitas beberapa produknya 

dengan mendapatkan ISO 9001 – 2008. 

 
 

4.1.2    Lokasi Perusahaan 
 

PT.  Bakrie  Building  Industrie  berlokasi  di  jl.  Daan  Mogot  KM  17,3 
 

Kalideres, Jakarta Barat, lokasi ini merupakan pabrik dimana proses produksi 

pembuatan produk bahan bangunan. Lokasi PT. Bakrie Building Industries seluas 

15 hektar. 
 

 
 

 
 

Gambar 4.2 Lokasi Perusahaan 
 

Sumber : Google Maps 2018
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4.1.3    Hasil Produksi Perusahaan 

 

PT Bakrie Building Industries bergerak dalam bidang industri fiber semen 

untuk atap, palfon, dan partisi. 

    Hasil Produksi 
 

PT Bakrie Building Industries sebagai salah satu perusahaan bahan 

banguna terbesar dan terkemuka di Indonesia, BBI memiliki 

rangkaian produk yang beragam untuk ditawarkan pada konsumen 

yang  membutuhkan  bahan-bahan  bangunan  berkualitas  tinggi 

untuk kebutuhan industry maupun tempat tinggal. 

Beberapa produk yang dihasilkan PT Bakrie Building Industries 

adalah sebagai berikut: 

1.   Atap (Roofing) 
 

a.   Harflex adalah atap yang berbahan baku semen, asbestos, 

dan pulp, berbentuk gelombang dengan panjang 122 x 244 

Cm 
 

 
 

Gambar 4.3 contoh gambar produk Harflex 
 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries 2018 
 

b.   Sirap Eksklusif adalah atap yang berbentuk garis panjang 

warnanya seperti kayu dengan panjang 70 x 125 Cm 

 
 

Gambar 4.4 contoh gambar produk Sirap Ekslusif 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries 2018
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2.   Plafon dan partisi 

 

a.   Versaboard  adalah  dinding  atau  plafon,  berbentuk  rata 

panajang, dengan ukuran yang bervariasi sesuai permintaan 

 
 

Gambar 4.5 Contoh gambar produk Versaboard 
 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries 2018 
 

b.   Substrad Versaboard adalah lapisan dasar atap yang terbuat 

dari bahan Calcium Silikat 

 
 

Gambar 4.6 Contoh gambar Substrad Versaboard 
 

Sumber PT. Bakrie Building Industries 2018 
 

c.   Floor Versaboard adalah panel kalsium silikat tebal 20 

milimeter yang terbuat dari campuran semen, silika dan 

serat selulosa impor yang berfungsi sebagai lantai 

 
 

Gambar 4.7 Contoh gambar Floor Versaboard 
 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries 2018



33  
 
 

 
3.   Lisplang dan Siding 

 

a.   Versaplank adalah lisplang, berbentuk rata panjang, dengan 

ukuran yang bervariasi sesuai permintaan. Digunakan untuk 

list atap 
 

 
 
 
 

 
4.   Kompon 

Gambar 4.8 Contoh gambar produk Versaplank 
 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries 2018

 

a.   Versa  compound  adalah  kompon,  berbentuk  cairan  semi 

padat, digunakan unutuk perekat 

 
 

Gambar 4.9 Contoh gambar produk Versa compound 
 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries 2018 
 

 
 

4.1.4    Sistem Kerja 
 

PT Bakrie Building Industries memperkerjakan karyawan yang terdiri dari 

tenaga local yang direkrut dan beberapa daerah di Indonesia 

Ketentuan mengenai jam kerja sudah diatur dalam perjanjian kerja bersama (PKB) 

antara serikat pekerja dan pengusaha PT Bakrie Building Industries pada pasal 16 

tentang jam kerja yang berbunyi sebagai berikut: 

1.   Jam kerja biasa dan jam kerja regu diatur sesuai ijin jam kerja yang telah 

disetujui tiap tahun oleh suku dinas tenaga kerja dan transmigrasi
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2.   Setiap pekerja lazimnya bekerja 8 atau 7 jam setiap hari dan 40 jam setiap 

minggu, jumlah hari kerja setiap minggu dan waktu memulai dan 

mengakhiri kerja setiap hari tergantung pada pekerjaan pekerja dalam 

perusahaan 

3.   Jam kerja biasa dengan meningkatkan ketentuan dalam ayat 1 adalah: 
 

a.   Kantor, 5 hari kerja seminggu senin s/d jumat jam 08.00-16.30 WIB 

(1/2) jam untuk makan siang 

b.   Pabrik, 5 hari kerja seminggu 
 

1.   Jam  kerja normal/day shift  = jam 08.00-16.30 (1/2) Jam  untuk 

makan siang 

2.   Jam kerja shift 
 

a.   Shift I pagi                        : 08.00-16.00 WIB 

b.   Shift II petang                  : 16.00-24.00 WIB 

c.   Shift II malam                  : 24.00-08.00 WIB 

Kepada  pekerja  yang  bekerja  dalam  shift  diberikan  waktu  yang  cukup  untuk 

makan dan beribadah selama-lamanya ½ jam. Guna kepentingan jalannya 

perusahaan, perusahaan berwenang mengatur makan malam dan beribadah secara 

bergiliran 

c. bagian keamanan dan service attendant 
 

1. shift I pagi                               : 07.00-15.00 WIB 
 

2. shift II petang                           15.00-23.00 WIB 
 

3. shift III malam                         : 23.00-07.00 
 

Bagian keamanan dan service attendant terdiri dari 4 regu dan bekerja mulai dari 

hari senin s/d minggu selama 24 jam sehari yaitu 3 regu bekerja dan 1 regu 

istirahat 2 hari 

 
 

4.1.5    Fasilitas PT. Bakrie Building Industries 
 

Fasilitas merupakan segala sesuatu baik mesin atau peralatan yang 

menunjang untuk kelancaran proses produksi suatu produk didalam suatu pabrik. 

Fasilitas  yang  disertai  dengan  tekologi  yang  tepat  guna  dapat  menghasilakan 

mutu, meningkatkan efisiensi  proses  produksi, dan  meningkatkan  kemampuan
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perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pemasaran dari suatu produk yang 

dihasilkan oleh pihak produsen 

Dengan adanya perkembangan dan pemanfaatan teknologi yang tepat maka suatu 

pabrik akan dapat menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi bagi 

konsumennya, oleh karena itu PT. Bakrie Building Industries dilengkapi dengan 

jenis-jenis mesin sebagai berikut: 

1.   Sheet mesin 1 sampai dengan 6 
 

2.   Mesin finishing (mesin pemotong) 
 

3.   Mesin autoclave (mesin pengering) 
 

Kapasitas waktu kerja mesin keseluruhannya 24 jam dibagi menjadi 3 shift dalam satu 

hari 

 
 

4.1.7    Proses Produksi Versaboard 
 

Dalam  proses  pembuatan  Versaboard  bahan  –  bahan  yang  digunakan 

adalah pasir silica, semen dan pulp.  ada beberapa proses yang harus dilakukan, 

Dibawah ini adalah aliran proses produksi dari Produk Versaboard:
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Gambar 4.10 Aliran proses produksi Versaboard 
 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries 2018
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Berdasarkan gambar 4.10 dalam proses produksi Versaboard di PT. Bakrie 

Building  Industries  memerluka  3  jenis  bahan  baku  utama  yaitu  Pasir  Silica, 

Semen, dan Pulp dan  melalui beberapa tahap yaitu: 

1. Pasir silica 
 

Sebelum masuk kedalam mixer pasir silica mengalami beberapa tahapan proses 

terlebih   dulu,   pertama   Pasir   silica   digiling   menggunakan   ballmill   yang 

didalamnya  berisi  grinding  ball  yang  bertujuan  unk  menddapatkan  kehalusan 

yang telah ditentukan, Kemudian pasir dimasukan kedalam pasir silica storage, 

Setelah itu pasir silica ditimbang secara otomatis dengan berat yang telah 

ditentukan, Kemudian pasir silica dimasukan kedalam mixer 

2. Semen 
 

Sebelum masuk kedalam mixer pulp mengalami beberapa tahapan proses 

terlebih dahulu, pertama Dari mobil kapsul semen dimasukan kedalam silo luar 

(semen storage luar), Kemudian semen dipindahkan kedalam silo dalam (semen 

storage area produksi), Setelah itu semen ditimbang secara otomatis dengan berat 

yang telah ditentukan, lalu semen dimasukan kedalam mixer 

3. Pulp 
 

Sebelum masuk kedalam mixer pulp mengalami beberapa tahapan proses 

terlebih dahulu, pertama Pulp diambil dari gudang menggunakan forklift, Lalu 

ikatan ikatan pulp dilepaskan secara manual, Kemudian pulp dimasukan kedalam 

hydra pulp, Setelah itu pulm mengalami proses fibrailasi ( membuka serat pulp 

dengan cara digesek) didalam refinery, Kemudian pulm dimasukan kedalam pulp 

storage, Setelah itu pulp ditimbang secara otomatis dengan berat yg telah 

ditentukan dan dimasukan kedalam mixer 

4. Mixer 
 

Kemudian setelah bahan baku mengalami beberapa prose preparation 

(persiapan) lalu semua bercampur menjadi satu di mixer dan mengalami proses 

mixing (pengadukan) hingga bahan baku menjadi slurry (bubur) 

5. Slurry storage 
 

Setelah menjadi slurry (bubur) kemudian slurry tersebut disimpan di slurry 

storage dengan terus mengalami proses pengadukan agar slurry tidak mengeras. 

Slurry storage terbagi menjadi 2 yaitu:
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a. Agitator 

 

Menerima input langsung dari mixer 
 

b. Holding Agitator 
 

Menerima input slurry balikan dari scap return 
 

6. Tub Body 
 

Sebelum masuk ke Tub Body slurry (bubur) mengalami beberapa proses yaitu: 
 

a. Slurry mengalami proses penyaringan menggunaka roller screen yang betujuan 

untuk menyaring partikel kasar 

b. Kemudian  slurry  masuk  kedalam  feed  sump,  feed  sump  adalah  tempat 

penampungan sementara setelah proses penyaringan slurry 

c. Kemudian   slurry   masuk   kedalam   Tub   Body,   sebagai   slury   menempel 

disaringan sebagian lagi overflow kemali ke feedsump 

d. Kemudian  setelah  slurry  menempel  disaringan  maka  dibawa  menuju  felt 
 

membentuk lapisan film dan dihisap oleh vakum agar lapisan film tidak jatuh 
 

7. Size Roll 
 

Setelah menjadi lapisan film, pada proses ini lapisan film digulung hingga 

mencapai ketebalan yang dinginkan hingga menjadi lembaran greenseet 

8. Trimming 
 

Greenseet dipotong pada bagian samping menggunakan pisau side trim 
 

9. Stacker 
 

Pada proses stacker greenseet dipotong bagian ujung - ujngnyanya kemudian 

diangkat dan dipindahkan menggunakan vakum untuk disusun dengan   steel 

former diatas lorry 

10. Breack Up before Outoclave 
 

Setela proses stacker prodak dicuring secara manual sekitar ±8 jam, produk 

dipisahkan dengan steel former dan disusun berlapis 

11. Autoclave 
 

Proses pematangan produk menggunakan suhu dan tekanan dalam waktu yang 

telah ditentukan 

12. Calcium Silicate Board (CSB) Area 
 

Proses  pembogkaran  produk  setelah  keluar  dari  Autoclave  dan  melakukan 

proses inspeksi secara manual dan pemberian status pada produk
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13. Finish Good 

 

Setelah produk diberikan status dengan cat hijau maka produk disimpan diarea 
 

finish good 
 

 
 

4.1.8    Data Total Produksi Versaboard dari Desember 2017 – Febuari 2018 
 

Data yang dikumpulkan untuk digunakan dalam pengolahan data  adalah 

total data produksi dan total data produk cacat pada produk Versaboard dari bulan 

Desember 2017 sampai Febuari 2018 data tersebut diperoleh dari PT. Bakrie 

Bilding  Industries,  berikui  ini  total  produksi  dan  total  cacat  selama  bulan 

Desember 2017 – Febuari 2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Presentase cacat pada produk Versaboard Priode Desember 
 

2017 – Febuari 2018 
 

No Priode Produksi Total Produksi Total Cacat Presentase % 

1 Desember 119779 1560 1.30 

2 Januari 92380 1116 1.21 

3 Febuari 76780 964 1.26 

Total 288939 3640 1.26 
 

 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries 2018 
 

 
 

Dari table 4.1 dapat dilihat total produksi dan total cacat, berikut ini adalah 

Histogram   data total produksi dan data total cacat dari bulan desember 2017 

sampai Febuari 2018: 
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Gambar 4.11 diagram batang total produksi dan total cacat selama bulan 
 

Desember 2017 sampai Febuari 2018
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Berdasarkan gambar 4.11 diatas dapat dilihat perbandingan total produksi 

dan total cacat selama tiga priode adalah sebagai berikut : 

1.   Pada bulan Desember 2017 total cacat produk Versaboard adalah 1560 

dari  total  produksi  sebesar  119779.  Dengan  persentase  cacat  sebesar 

1,30% 
 

2.   Pada bulan Januari 2018 total cacat produk Versaboard adalah 1116 dari 

total produksi sebesar 92380 dengan persentase  cacat sebesar 1,21 % 

3.   Pada bulan Febuari 2018 total cacat produk Versaboard adalah 964 dari 

total produksi sebesar 76780 dengan persentase cacat sebesar 1,26 % 

Jadi produksi dari bulan Desember 2017 sampai dengan Febuari 2018 

masih   menghasilkan cacat melampaui standar yang telah ditentukan oleh 

perusahaan yaitu sebesar 1 % 

Berikut ini adalah data total cacat berdasarkan jenis cacat jenis cacatnya 

per priode, yaitu: 

Tabel 4.2 Data total cacat berdasarkan jenis cacatnya pada produk 
 

Versaboard di PT. Bakrie Building Industries 
 

 

No 
 

jenis Cacat 
Total cacat per priode  

Total Cacat 
Desember Januari Febuari 

1 Grepes 633 469 432 1534 

2 Melembung 453 4 - 457 

3 Gompel 304 381 380 1065 

4 Dekok 77 - - 77 

5 Water Mark 42 - 73 115 

6 Serong 33 66 43 142 

7 Gelombang 9 18 - 27 

8 Lump 9 178 36 223 

 1,560 1,116 964 3640 
 

 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries 2018 
 

Berdasarkan table 4.2 maka dapat diketahui jenis cacat yang terjadi pada 

produk Versaboard terdapat delapan jenis cacat yaitu : cacat grepes, cacat 

melembung, cacat gompel, cacat dekok, cacat water mark, cacat serong, cacat 

gelombang, dan cacat lump
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4.2       Pengolahan Data 

 

Dalam pengolahan data, data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan 

pengolahan terhadap data dan analisis data tersebut untuk mencapai tujuan 

penelitian yang telah ditetapkan. Berikut adalah pengolahan data yang dilakukan 

yaitu sebagai berikut : 

 
 

4.2.1    Pengolahan Data Dengan Diagram Pareto 
 

Untuk  mengetahui  jenis  cacat  terbesar  selama  bulan  Desember  2017 

sampai  Febuari  2018  maka  dilakukan  pengolahan  data  menggunakan  Pareto 

chart. Berdasarkan data yang didapat dari perusahaan maka diketahui hasil dari 

total cacat pada produk Versaboard berdasarkan jenis cacatnya adalah sebagai 

berikut: 

 
 

Tabel 4.3 Tabel jenis cacat keseluruhan produk Versaboard dari bulan Desember 
 

2017 sampai Febuari 2018 
 

No Jenis Cacat Total Cacat Persentase % Kumulatif % 

1 Grepes 1534 42.14 42.14 

2 Gompel 1065 29.26 71.40 

3 Melembung 457 12.55 83.96 

4 Lump 223 6.13 90.08 

5 Serong 142 3.90 93.98 

6 Water Mark 115 3.16 97.14 

7 Dekok 77 2.12 99.26 

8 Gelombang 27 0.74 100.00 

Total Cacat 3640 100.00  

 

 

Berdasarkan hasil olahan data table 4.5 maka didapatkan hasil total cacat 

dari yang paling besar hingga yang terkecil :
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Gambar 4.12 diagram pareto data total keseluruhan jenis cacat produk 
 

Versaboard PT. Bakrie Building Industries 
 

Menurut Yamit (2010), Diagram Pareto untuk mengidentifikasi beberapa 

isu vital dengan menerapkan aturan perbandingan 80:20, artinya 80% peningkatan 

dapat dicapai dengan memecahkan 20% masalah terpenting yang dihadapi, maka 

dari 8 jenis cacat terdapat   jenis cacat dominan yaitu cacat Grepes dengan 

presentase cacat 42,14 %. Sehingga perbaikan utama difokuskan pada jenis cacat 

Grepes tersebut. 

 
 

4.2.2    Analisa FTA (Fault Tree Anlysis) 
 

Berikut ini adalah analisa jenis cacat grepes pada produk Versaboard 

menggunakan   metode   FTA   (Fault   Tree   Analysis)   dengan   tujuan   untuk 

mengetahui apa saja yang menyebabkan terjadinya jenis cacat tersebut, berikut 

adalah gambar FTA (Fault Tree Analysis) tersebut:
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Gambar 4.13 Analisa FTA (Fault Tree Analysis) cacat Grepes 
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Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan menggunakan FTA (Fault 

Tree Anlysis) pada gambar 5.1 maka, faktor penyebab terjadinya cacat Grepes 

pada produk Versaboard di PT. Bakrie Building Industries disebabkan karena 

faktor Man, dan Machine. Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

1.   Faktor Man 
 

Faktor Man / manusia adalah salah satu faktor yang sangat berperan aktif 

dalam proses produksi karena manusia merupakan pelaku dalam hal ini 

adalah sebagai operator dan sebagainya. Pada cacat grepes ini dipengaruhi 

oleh beberapa sebab diantaranya adalah: 

a.   Inspeksi produk tidak maksimal 
 

hal ini terjadi karena konsentrasi operator stacker menurun, 

penyebabnya adalah karena kelelahan, kurangnya penerangan untuk 

shift 2 dan 3 dan tingkat kebisingan yang tinggi diarea produksi 

b.   Pemasangan pisau tidak sesuai standar yang ditetapkan 
 

Hal ini terjadi karena opeator masih baru sehingga belum memiliki 

pengalaman dalam pemasangan pisau 

2.   Faktor Mechine 
 

Faktor Mechine adalah faktor yang berperan penting. karena dalam hal ini 

mesin adalah alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi. 

Pada cacat grepes ini dipengaruhi oleh beberapa sebab diantaranya adalah: 

Hasil pemotongan tidak sesuai standar yang ditetapkan 
 

Hal ini terjadi karena beberapa faktor penyebab yaitu Frame pisau side 

trim kendur, pisau side trim yang digunakan tumpul, dan kurangnya 

perawatan pada pisau side trim. 

 
 

4.2.3    Analisa FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 
 

Berdasrkan FTA (Fault Tree Analysis) yang telah di buat sebelumnya, 

maka selanutnya akan menjadi masukan dalam pembuatan table FMEA (Falure 

Mode and Effect Analysis) yang bertujuan untuk pemberian bobot pada nilai 

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

kegagalan,  penyebab  kegagalan  dan  RPN  (Risk  Priority  Number).     Angka
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pembobotan yang digunakan pada FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) ini 

didapat berdasarkan hasil wawanca dan diskusi terhadap Head Offce.
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Tabel 4.4 Analisa cacat grepes  menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis(FMEA) 
 

 
Failure 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 

 

 
 
 
 
 

Cacat Grepes 

 
 
 
 
 

Produk tidak bisa dijual 

kepada konsumen 

 

 
 
 
 
 
 

7 

 
Kelelahan 

 
4 

mengoptimalkan jam istirahat yang 
ada 

 
4 

 
112 

 
Kurang Penerangan 

 
2 

penambahan lampu pada area 
produksi 

 
1 

 
14 

Tingkat Kebisingan Tinggi 2 menggunakan earplug 2 28 

Kurang Pengalaman 3 memberikan pelatihan 1 21 

 
Frame pisau side trim kendur 

 
5 

mengencangkan frame dan 
melakukan pengecekan 

 
4 

 
140 

Pisau side trim yang digunakan 
tumpul 

 
6 

 
mengganti pisau secara berkala 

 
8 

 
336 

Kurang Perawatan pada pisau side 
trim 

 
6 

mengasah pisau sesuai jadwal 
perawatan 

 
4 

 
168 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

BAB V 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 
 

Setelah mengetahui nilai RPN (Risk Priority Number), maka diurutkan dari 

yang terbesar sampai yang terkecil, selanjutnya dilakukan identifikasi untuk 

melakukan usulan perbaikan. 

 
 

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

Berdasarkan analisa yang dilakukan menggunakan metode FMEA pada BAB 

IV, maka didapatkan hasil nilai RPN (Risk Priority Number). Dapat dilihat pada table 

dibawah ini sebagai berikut: 

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

Cause of Failure 
 

(potensi penyebab 

kegagalan) 

(RPN) 
 

Risk Priority 
 

Number 

 

 
Recommended action 

 

Pisau Side trim yang 

digunakan tumpul 

 

 
336 

mengganti pisau secara berkala sesuai masa pakai 
 

pisau side trim dan menambah stok pisau side trim dengan bahan 

yang lebih tahan lama 

Kurang Perawatan pada 
 

pisau side trim 

 

168 
melakukan pengasahan pisau side trim sesuai 

 

jadwal dan menambah mesih asah pisau 

 

Frame pisau side trime kendur 
 

140 
melakukan pengecekan terhadap 

 

frame pisau setiap 2 jam sekali 

 

kelelahan 
 

112 
memberikan waktu istirahat tambahan 

 

± 15 menit setiap 2 jam bekerja 

tingkat kebisingan tinggi 28 menggunakan earpluk untuk meredam suara kebisingan 

operator kurang pengalaman 21 melakukan pelatihan kepada operator 

kurang penerangan 14 menambahkan lampu pada area produksi 
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Berdasarkan table 5.1 maka didapatkan nilai RPN (Risk Priority Number) 

terbesar jenis cacat grepes pada produk Versaboard yaitu pisau side trim tumpul 

dengan nilai RPN (Risk Priority Number) sebesar 336. 

Berdasarkan hasil RPN (Risk Priority Number) dari analisa FMEA (Failure 

Mode  and  Effect  Analysis)  tersebut.  Maka,  dari  hasil  nilai  RPN  (Risk  Priority 

Number)  terbesar  tersebut  kemudian  dilakukan  perbaikan  sesuai  dengan 

recommended action yaitu: 

1.   Mengganti pisau side trim secara berkala sesuai masa pakai pisau pisau 

side trim dan menambah stok pisau side trim dengan bahan yang lebih 

tahan lama 

2.   Melakukan pengasahan pisau side trime sesuai jadwal yang ditentukan 

dan menambah mesin asah pisau 

3.   Melakukan pengecekan terhadap frame pisau side trim setiap 2 jam sekali 
 

4.   Memberikan istirahat tambahan ± 15 menit setiap 2 jam sekai 
 

5.   Menggunakan earplug untuk meredam suara kebisingan 
 

6.   Melakukan pelatihan kepada operator maintanence 
 

7.   Menambahkan lampu pada area produksi khususnya diarea mesin stacker
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Tabel 5.2 Analisa 5W + 1H Usulan perbaikan cacat grepes 
 

 
 

 
 

Berdasarkan hasil analisa 5W + 1H adalah dilakukan proses penggantian pisau side trime secara berkala pada mesin trim 

sesuai masa pakai pisau yaitu 2 jam sekali yang dilakukan oleh bagian maintanance, untuk meminimalisir cacat grepes yang 

terjadi pada produk versaboard. 



 

 
 
 
 
 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, serta saran untuk penelitian selanjutnya yang memiliki kaitan dengan 

penelitian ini atau pihak yang berkepentingan dalam upaya untuk meningkatkan 

efisiensi dari suatu kegiatan produksi agar tidak terjadi defect produk. 

 
 

6.1       Kesimpulan 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada produk Versaboard di PT. 

Bakrie Building Industries, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.   Berdasarkan  hasil  analisa  menggunakan  diagram  pareto  maka  didapatkan 

jenis cacat dominan yaitu cacat grepes dengan persentase cacat sebesar 42.14 

% dari 8 jenis cacat yang terjadi. 
 

2.   Berdasarkan analisa yang dilakukan menggunakan FTA (Fault Tree Analysis) 

faktor penyebab cacat grepes pada produk Versaboard di PT. Bakrie Building 

Industries yaitu faktor Man dan faktor Mechine 

3.   Usulan perbaikan yang dilakukan untuk melakukan proses perbaikan cacat 

grepes berdasarkan nilai RPN (Risk Priority Number)   terbesar yaitu pisau 

side trime yang digunakan tumpul dengan nilai RPN 336 dari hasil analisa 

FMEA (Failure Mode And Effect Analysis) adalah mengganti pisau side trim 

secara berkala dan menambahkan stok pisau side trim dengan bahan yang 

lebih tahan lama. 

Setelah diketahui nilai RPN (Risk Priority Number) terbesar dari hasil analisa 

FMEA (Failure Mode And Effect Analysis), maka dilakukan analisa 5W + 1H untuk 

melakukan perbaikan lebih lanjut yaitu sebagai berikut: 
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Berdasarkan analisa 5W+1H untuk usulan perbaikan cacat grepes adalah 

melakukan pergantian pisau side trim secara berkala sesuai masa pakai pisau yaitu 2 

jam sekali yang dilakukan oleh bagian maintanence di mesin trim, yang bertujuan 

untuk meminimalisir terjadinya cacat grepes 

 
 

6.2       Saran 
 

Cacat yang terjadi pada produk Versaboard di  PT. Bakrie Building Industries 

pada periode Desember  2017 - Februari 2018 memiliki beberapa faktor yaitu faktor 

man dan faktor  machine. 

Melakukan 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.   Memberikan pelatihan tambahan kepada operator khususnya operator baru 

untuk meningkatkan performa dari karyawan tersebut sehingga dapat 

mengurangi terjadinya cacat. 

2.   Melakukan pergantian pisau side trim secara berkala dengan tujuan pisau side 

trim yang digunakan tetap tajam sehingga cacat grepes sangat minim terjadi. 

3.   Menambah stok pisau side trim dengan bahan yang lebih tahan lama agar 

proses pergantian pisau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 

4.   Menambah mesin asah pisau agar tidak terjadi penumpukan saat pengasahan 

pisau 

Adapun Saran yang dapat diberikan untuk penilitian selanjutnya yaitu: 
 

1.  membuat  jadwal pengasahan pisau beserta nama operator yang bertanggung 

jawab untuk pengasahan pisau agar pisau side trim tetap terjaga ketajamannya 

2.   Membuat ulang jadwal pergantian pisau agar pergantian pisau sesuai dengan 

masa pakai pisau 
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Lampiran 1 

 

Data Produksi Versaboard Bulan Desember 
 

 
 

 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries
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Lampiran 2 

 

Data Produksi Versaboard Bulan Januari 
 

 
 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries
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Lampiran 3 

 

Data Produksi Versaboard Bulan Febuari 
 

 
 

 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries
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Lampiran 4 

                                                   SURAT KETERANGAN PERNYATAAN  WAWANCARA 
 
 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya: 

Nama 
 

NIM 

 
Jurusan 

:   Firman Kasad 

 
:  41614010047 

 
:   Teknik Industri

 

Menerangkan  Telah   melakukan    wawancara    untuk   keperluan   tugas   akhir  yang 

berjudul  "ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS  PADA  PRODUK 

VERSABOARD  MENGGUNAKAN  METODE   FTA  (FAULT  TREE ANALYSIS) 

DAN  FMEA  (FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS) DI PT. BAKRIE 

BUILDING   INDUSTRIES"   dalam    memberikan   pembobotan   nilai    Severity, 

Occurance,  dan Detection  dalam metode  FMEA (Failure  Mode  and Effect Analysis) 

untuk menganalisa cacat pada produk  Versaboard  di PT. Bakrie Building  Industries. 

Dengan: 

Nama 

 
Jabatan 

:  Pamuji Hadi Tirta 

 
:  Officer Quality Control

 

Demikian  surat pernyataan  ini saya buat dengan sebenar-benarnya sebagai bukti telah 

 
melakukan  wawancara .. 

 

 
 

Officer Quality Control 
 

 
 
 
 
 

Tirta 

Pewawancara
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Lampiran 5 
 

Data Pengukuran Lingkungan Kerja Fisik Mesin Stacker 
 

Kebisingan ditimbulkan dari suara yang diluar batas kemampuan pendengaran. 

Kondisi suara dan batas tingkat kebisingannya disajikan pada table dibawah ini: 

Tabel Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan 
 

 
 

Sumber : Kepmennaker No. 51 tahun 1999 
 

Pencahayaan sangat mempengaruhi manusia untuk melihat obyek – obyek secara 

jelas,  cepat  tanpa  menimbulkan  kesalahan.  Kemampuan  mata  untuk  melihat  obyek 

dengan  jelas  ditentukan  oleh  ukuran  obyek  derajat  kontras  antara  obyek  dengan 

sekelilingnya, luminasi (brightness), serta lamanya waktu untuk melihat obyek tersebut 

berdasarkan jenis kegiatannya disajikan pada table dibawah ini 

Table Nilai Ambang Batas (NAB) Pencahayaan 
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Temperatur adalah ukuran panas-dinginnya dari suatu benda. Panas-dinginnya 

suatu benda berkaitan dengan energi termis yang terkandung dalam benda tersebut. 

Makin besar energi termisnya, makin besar temperaturnya. Temperatur disebut juga 

suhu. Berikut ini adalah table nilai ambang batas iklim kerja: 

Tabel nilai ambang batas iklim kerja 
 

 
 

Sumber : Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No. 51/Menkes/1999 
 

 
 

Beban kardiovaskular (cardiovascularload) adalah perbandingan antara 

peningkatan denyut nadi kerja dengan denyut nadi maksimum (Manuaba & 

vanWorterghem, 1996), beban kardiovaskular dihitung dengan rumus : 

%CVL =  
 100  x  (de nyu t  nadi  ke rja − de nyu t  nadi  is tirah at ) 

 
denyut nadi  maksimal−denyut nadi  istirahat

 
Menghitung denyut nadi maksimum menggunakan rumus yaitu (Astrand & Rodahl, 

 

1986): Denyut nadi maksimum= 220 – umur 
 

 
 

Klasifikasi beban kardiovaskular 
 

 
 

Sumber : Tarwaka 2010
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Lingkungan kerja fisik yang diukur adalah temperature, kelembaban, 

pencahyaan, dan kebisingan disekitar area mesin stacker. Hasil pengukuran 

lingkungan kerja fisik disajikan pada table dibawah ini: 
 

Lingkungan Kerja Fisik Hasil Pengukuran NAB Keterangan 

Kebisingan 90 Db 85 Db Diatas NAB (Terlalu Bising) 

Cahaya 85 Lux 100 Lux Dibawah NAB (TerlaluGelap) 

Temperatur 26 °C 28 °C Dibawah NAB (AMAN) 
 

Sumber : PT. Bakrie Building Industries 
 

 
 

Table hasil pengukuran denyut nadi pada operator 1 stacker 
 

Objek yang diukur Hasil pengukuran 

Denyut Nadi kerja 108 beats/min 

Denyut nadi istirahat 66 beat/min 

Usia pekerja 26 tahun 

Denyut nadi maksimal 220 - 26 = 194 
 
 

%CVL = 
100 x (denyut nadi  kerja−denyut nadi  istirahat)

 
denyut nadi  maksimal−denyut nadi  istirahat

 

%CVL =  
 100  x  (108  −  66 ) 

 
194 − 66

 
CVL = 32,81 % 

 
CVL sebesar 32,81%, karena hasilnya terletak diantara range 30% - 60% maka 

operator Stacker mengalami kelelahan kerja yang berakibat kepada penurunan 

performa operator selama bekerja. Operator mesin Stacker membutuhkan waktu 

istirahat selama bekerja sedang berlangsung. 

 
 

Table hasil pengukuran denyut nadi pada operator 2 stacker 
 

Objek yang diukur Hasil pengukuran 

Denyut Nadi kerja 112 beats/min 

Denyut nadi istirahat 68 beat/min 

Usia pekerja 31 tahun 

Denyut nadi maksimal 220 - 31 = 189 
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%CVL = 
100 x (denyut nadi  kerja−denyut nadi  istirahat)

 
denyut nadi  maksimal−denyut nadi  istirahat

 

%CVL =  
 100  x  (112  −  68 ) 

 
189 − 68

 
CVL = 36,36 % 

 
CVL sebesar 36,36%, karena hasilnya terletak diantara range 30% - 60% maka 

operator Stacker mengalami kelelahan kerja yang berakibat kepada penurunan 

performa operator selama bekerja. Operator mesin Stacker membutuhkan waktu 

istirahat selama bekerja sedang berlangsung. 

Table hasil pengukuran denyut nadi pada operator 3 stacker 
 

Objek yang diukur Hasil pengukuran 

Denyut Nadi kerja 105 beats/min 

Denyut nadi istirahat 63 beat/min 

Usia pekerja 25 tahun 

Denyut nadi maksimal 220 - 25 = 195 
 
 

%CVL = 
100 x (denyut nadi  kerja−denyut nadi  istirahat)

 
denyut nadi  maksimal−denyut nadi  istirahat

 

%CVL =  
 100  x  (105  −  63 ) 

 
195 − 63

 
CVL = 31,81 % 

 
CVL sebesar 31,81%, karena hasilnya terletak diantara range 30% - 60% maka 

operator Stacker mengalami kelelahan kerja yang berakibat kepada penurunan 

performa operator selama bekerja. Operator mesin Stacker membutuhkan waktu 

istirahat selama bekerja sedang berlangsung.



62  
 
 

 

Lampiran 6 
 

Perhitungan Occurance 
 

 
 
 

Berdasarkan  Novrizal  dan  Kurniawan  (2013) untuk  mendapatkan nilai  occurance 

terlebih dahulu kita menentukan nilai PPM (Part PerMilion) melaluiperhitungan 

sebagai berikut: 

Defect Per Million Oppertunities (DPMO) 
 

DPMO = 1.000.000 x (jumlah Defect / umlah Oppetunity) 
 

(Evans, J., M. dan Lindsay, W, M. 2007. Pengantar Six sigma,  An itroduction to Six 

sigma  & Process Improvement. Salemba Empat.Jakarta.) 

Rumus diatas di transformasikan ke kondisi actual sebagai berikut: 
 

 
 

Jumlah total cacat grepes = 1524 
 

Jumlah total produksi = 288929 
 

PPM = 1524 / 288929 x 1.000.000 
 

PPM = 5274,65 
 

Dalam  table  occurance  pada  referensi  yang  digunakan,  untuk  posibel  failure 

dinyatakan dalam perseribu per item produk 

Jadi 
 

PPM = 5274,65 / 1000 
 

PPM = 5,27 
 

Dibulatkan menjadi 5 


