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ABSTRAK

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan anak perusahaan dari
Toyota motor Corporation. Yang bergerak di bidang industri otomotif perakitan
mobil dengan merek dagang toyota. PT TMMIN juga memproduksi komponen
kendaraan Toyota berupa spare part baik untuk memenuhi permintaan pasar
domestik maupun memenuhi permintaan pasar global (ekspor). Salah satu
komponen sparepart yang diproduksi adalah part Arm Suspension Upper, part ini
berfungsi sebagai penunjang kaki-kaki sebuah mobil. Dalam memproduksi sebuah
part terdapat suatu Masalah yang yang terjadi adalah ketika dalam proses
pengecatan part pada proses ED (electro Desposition) Frame. Pada proses
pengecatan terdapat part yang mengalami defect, Produksi di PT. Toyota Motor
Manufacturing Indonesia masih belom mencapai zero defect (kecacatan nol),
Karena masih ditemui adanya cacat pada proses pengecatan part Arm suspension
Upper. Keadaan ini dapat berakibat pada meningkatnya biaya produksi dan
penurunan kualitas produk yang pada akhirnya mengurangi profitabilitas. Dalam
proses pengecatan part mengalami cacat sebesar 1779 selama tahun 2017
sehingga peneliti akan lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas produk.
Untuk meningkatkan kualitas, peneliti menggunakan metode six sigma yang
terdiri dari lima tahapan. Tahapan tersebut dikenal dengan DMAIC yang
meruapan singkatan singkatan dari masing masing tahapan yaitu define, measure,
analyze, improve, dan control. Persentase jenis cacat Over Coating sebesar 40% .
DPMO selama Tahun 2017 adalah 10525,8. Dengan tingkatan sigma rata-rata 3,8
sigma yang mana level ini mencapai level rata-rata industri manufaktur di
Indonesia. Hasil FMEA Tempat dudukan part tidak presisi sehingga mudah
bergoyang saat proses pengecatan RPN 288*.

Kata Kunci : Pengendalian Kualitas, Six Sigma, DMAIC
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ABSTRACT

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia is a subsidiary of Toyota Motor
Corporation. Which is engaged in the automotive industry assembling cars with
the Toyota trademark. PT TMMIN also produces Toyota vehicle components in
the form of spare parts both to meet domestic market demand and meet global
market demand (export). One component of spare parts produced is the Upper
Arm Suspension part, this part serves as a support for the legs of a car. In
producing a part there is a problem that occurs is when the process of painting
parts in the ED (electro Desposition) Frame process. In the painting process there
are parts that experience defects, Production at PT. Toyota Motor Manufacturing
Indonesia still has not achieved zero defect, because there are still defects in the
process of painting Upper Arm suspension. This situation can result in increased
production costs and a decline in product quality which ultimately reduces
profitability. In the process of painting parts have a defect of 1779 during 2017 so
the researchers will concentrate more on improving product quality. To improve
quality, researchers use the Six Sigma method which consists of five stages. This
stage is known as DMAIC which is an abbreviation of the abbreviation for each
stage, namely define, measure, analyze, improve, and control. The percentage of
Over Coating defects is 40%. DPMO during 2017 is 10525.8. With an average
sigma level of 3.8 sigma, this level reaches the average level of manufacturing
industry in Indonesia. FMEA results The parts are not precision so that they can be
swayed easily when painting RPN 288*

Key Words:Quality improvement, Six Sigma, DMAIC
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Industri manufaktur atau perakitan merupakan suatu bidang

industri yang sedang berkembang pesat saat ini, dimana setiap perusahaan

manufaktur ingin meningkatkan hasil produksinya dalam hal kualitas,

keandalan, harga, jumlah produksi, dan juga umur pemakaian dari produk

itu sendiri. Hal ini bertujuan agar kualitas dari produk yang di produksi

tetap terjaga dan menjaga kepercayaan terhadap pelanggan.

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan anak

perusahaan dari Toyota motor Corporation. Yang bergerak di bidang

industri otomotif perakitan mobil dengan merek dagang Toyota. PT

TMMIN juga memproduksi komponen kendaraan Toyota berupa spare

part baik untuk memenuhi permintaan pasar domestik maupun memenuhi

permintaan pasar global (ekspor).

Departemen ED Frame merupakan departemen yang bertanggung

jawab pada bagian painting atau pengecatan frame (chasis) mobil dan juga

small part frame (part-part kecil penunjang rangka utama dari sebuah

chasis). Pada departemen ED ini dilakukan poses penting terkait dengan

penambahan nilai estetika dan perlindungan dari korosi terhadap unit

mobil adalah proses painting. Ada 2 item penting yang harus dilakukan

proses painting adalah Body dan Frame. Proses painting terhadap frame

dilakukan dengan menggunakan ED (Electro Deposition).

Proses Electro Deposition (ED) Frame diawali dengan proses

pre-treatment untuk membersihkan permukaan yang akan dilapisi dari

berbagai minyak yang menempel, serta pelapisan anti karat. Dilanjut

dengan proses ED painting dengan warna hitam dan langsung dimasukkan

ke dalam oven untuk mengeringkann cat yang sudah menempel di

permukaan pelapisan.

Dalam suatu proses produksi di lini ED unit produk yang masuk
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No
Unit

Di periksa
Defect Persentase %

1 2431 184 8%

2 2337 167 7%

3 2369 154 7%

4 2537 156 6%

5 2348 133 6%

6 2230 145 7%

7 2287 131 6%

8 2476 152 6%

9 2273 163 7%

10 2274 137 6%

11 2394 135 6%

12 2197 122 6%

13 28153 1779

dan keluar tidak bisa berurutan dikarenakan terkadang ada defect yang

tidak bisa diperbaiki di line akan tetapi harus di perbaiki di offline. Oleh

karena itu setiap hari terdapat unit yang terdapat unit yang tertahan di

departemen ED Frame. Sehingga pada bagian assembly akan terhambat

dalam melakukan produksi dikarenakan unit produk masih tertahan akibat

defect, dan harus dilakukan repair terlebih dahulu. Oleh karena itu penting

sekali untuk menjaga kualitas dari setiap proses dari painting agar barang

yang di proses memiliki kualitas dan lead time yang sesuai dengan target

perusahaan.

Tabel 1.1 Data defect part Arm Susp Upper periode Januari –

Desember 2017

Dari data diatas diketahui bahwa angka defect terhadap produk

small part ED Frame terutama part Arm Suspension Upper masih tinggi

atau melebihi standar yang di tetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 2%.

Maka dari itu perlu diadakan perbaikan atau peningkatan kualitas produk

Arm Suspension Upper yang dihasilkan PT Toyota Motor Manufacturing

Indonesia harus tetap dijaga dan juga di tingkatkan sesuai dengan target

mereka mereka yaitu zero defect.

Untuk menyelesaikan masalah – masalah defect pada Departemen
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ED Frame maka selanjutnya akan dilakukan usulan perbaikan

pengendalian kualitas dengan menggunakan metode analisis DMAIC

(Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Dan juga dengan membuat

rancangan usulan pembuatan alat bantu (tools) untuk mengurangi jumlah

defect yang terjadi pada lini produksi ED Frame.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah pada Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa Jumlah defect dan jenis – jenis defect tertinggi pada part Arm

Suspension Upper di departemen ED Frame

2. Apa faktor penyebab terjadinya defect pada part Arm Suspension

Upper departemen ED Frame

3. Apa usulan/perbaikan yang tepat untuk mengurangi defect pada

produk Arm Susp Upper

1.3 TujuanPenelitian

Adapun tujuan penelitian ini dibuat adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui jenis defect tertinggi pada part Arm Suspension Upper

pada departemen ED Frame ?

2. Mengetahui faktor penyebab defect tertinggi pada partArm Suspension

Upper di departemen ED Frame ?

3. Membuat usulan perbaikan dengan metode DMAIC pada lini ED

Frame ?

1.4 Batasan Masalah

Agar penulisan penelitian ini dapat fokus dan terarah, maka perlu

ditentukan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan, antara lain adalah

sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap produk cacat pada part Arm Susp

Upper

2. Data - data yang diperoleh dan digunakan adalah data cacat produk part

yang berasal dari departemen Quality Control dan Quality Assurance PT

ToyotaMotor Manufacturing Indonesia

3. Pendekatan metode dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini
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hanya melingkupi metode DMAIC dan FMEA

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam laporan penulisan penelitian ini, untuk mendapatkan hasil yang

teratur, terarah dan mudah dipahami, maka penulisan disusun dengan

menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan secara garis besar tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan

sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Pada Bab ini merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi dasar-dasar teori dan

konsep yang digunakan oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian ini,

dan penelitian terdahulu sebagai acuan dan kerangka pemikiran. Teori-teori

yang digunakan berupa teori metode line balancing dengan beberapa

metode yang digunakan yang didapatkan melalui buku teks, jurnal serta

sumber-sumber terpercaya lainnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi jenis data dan

informasi penilitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan

analisis data serta langkah-langkah penelitian, sehingga dapat menjadikan

diagram alir yang dilakukan oleh penulis sebagai acuan dalam

menyelesaikan studi kasus ini.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada Bab ini merupakan bab analisis atau perhitungan dan pembahasan

dari data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis baik data primer

maupun data sekunder pada perusahaan dan hasil pengolahan data dari

metode yang digunakan.
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BAB V ANALISA HASIL DATA

Pada bab ini membahas analisis data dengan menggunakan metode

DMAIC dan FMEA lalu mngenalisa data data yang ada dan permsalahan

yang terjadi (Produk Defect) yang lalu kemudian dapat memberikan solusi

pada permaslaahan tersebut agar dapat meningkatkan kinerja

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari pengolahan data secara menyeluruh serta

diberikan juga saran, baik untuk pihak perusahaan maupun pengembangan

peneliti
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Pengendalian kualitas  

Pengendalian kualitas adalah suatu sistem yang terdiri atas 

pemeriksaan, pengukuran serta pengujian, analisa dan tindakan-tindakan 

yang harus dilakukan dengan memanfaatkan seluruh peralatan dan teknik-

teknik yang ada, agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. Dengan adanya perkembangan teknologi maka produsen 

berusaha menjaga reputasinya. Usaha untuk menjaga reputasi (nama baik) 

dapat dilakukan melalui kualitas dari barang yang dihasilkan. 

Menurut para ahli, ada beberapa pakar utama yang mendefinisikan 

manajemen mutu terpadu Total Quality Management (TQM) yang saling 

mengemukakan pendapatnya. Di bawah ini adalah pengertian kualitas 

menurut empat pakar TQM yaitu: 

1. Menurut Garvin (2004) 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, manusia atau 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 adanya perubahan kualitas produk tersebut, 

maka diperlukan perubahan atau peningkatan keterampilan tenaga 

kerja, pada perubahan proses produksi dan tugas, serta perubahan 

lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi harapan 

konsumen. 

2. Menurut Feigenbaum (2002) 

Kualitas adalah sebuah kepuasan dari pelanggan secara sepenuhnya 

(full customer satisfaction). Terhadap Suatu produk yang dapat 

dikatakan berkualitas apabila dapat memberikan suatu kepuasan 

secara sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang 

diharapkan konsumen atas suatu produk yang dibuat oleh suatu 
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perusahaan dan produk tersebut memiliki kualitas yang baik 

3. Menurut Deming (2005) 

Kualitas adalah sebuah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Apabila 

Juran mendefinisakan kualitas sebagai fitness for use dan Crosby 

sebagai conformance to requirement, maka Deming mendefisinikan 

kualitas yaitu 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 Crosby (2006) 

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 

2.2  Pengendalian Mutu (QA) 

Pengendalian mutu adalah (Quality Assurance) tindakan untuk 

memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki mutu sedemikian rupa 

sehingga konsumen yang membelinya dapat menggunakannya dalam jangka 

waktu yang lama dan dengan rasa aman. Pengendalian mutu meliputi segala 

sesuatu dari perencanaan produk sampai penggunaan, pemeliharaan dan 

perbaikan. Pengendalian mutu tidak hanya meliputi kegiatan pengendalian 

mutu di dalam divisi melainkan juga antar divisi (management lintas 

fungsional), kegiatan ini meliputi : 

1. Mendesain mutu, 

2. Pembelian dan penyimpanan bahan mentah, 

3. Standarisasi, 

4. Menganalisis dan mengendalikan proses,  

5. Pemeriksaan produk, 

6. Pengawasan mutu, 

7. Manajemen peralatan dan pemasangannya 

8. Manajemen personalia, 

9. Manajemen sumber daya, 
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10. Pengembangan technologi, 

11. Diagnosis dan pengawasan. 

Kesalahan atau cacat akan tepat digunakan apabila evaluasi yang 

dilakukan berkaitan dengan penggunaan. Cacat (defect) adalah semua kejadian 

atau peristiwa dimana produk atau proses gagal memenuhi kebutuhan 

pelanggan.  

Secara konvesional kualitas menggambarkan suatu karakteristik langsung 

dari suatu produk seperti performansi (performance), keandalan (realibility), 

mudah digunakan (easy of use), dan estetika (esthetic).  

Selain itu perusahaan mempunyai dua pilihan inspeksi, yaitu inspeksi 

100% yang berarti perusahaan menguji semua bahan baku yang datang, seluruh 

produk selama masih ada dalam proses, atau seluruh produk jadi yang telah 

dihasilkan. Atau dengan menggunakan teknik sampling, yaitu menguji hanya 

pada produk yang diambil sebagai sampel dalam pengujian.  

 Kedua macam cara pengujian ini masing-masing mempunyai kelebihan 

dan kelemahan, antara lain: 

 Pengujian 100%  

Kelebihannya adalah tingkat ketelitiannya tinggi karena seluruh produk 

diuji.Tetapi kelemahannya seringkali produk justru rusak selama dalam 

pengujian. Selain itu, pengujian dengan cara ini membutuhkan biaya, waktu, 

dan tenaga yang tidak sedikit. 

 Pengujian dengan pengambilan sampel 

Kelebihannya adalah lebih menghemat biaya, waktu, dan tenaga dibanding 

dengan cara 100% inspeksi. Namun teknik ini mempunyai kelemahan dalam 

tingkat ketelitian, atau dapat kita katakan tingkat ketelitiannya rendah 

2.3    Dimensi Kualitas 

Ada 8 dimensi kualitas yang dikembangkan oleh Garvin dan dapat 

digunakan sebagai kerangka perencanaan strategis dan analisis terutama 

untuk produk manufaktur. adalah:  

 Kinerja : karakteristik dari produk inti, 
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 Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan: karakteristik sekunder atau 

pelengkap, 

 Kehandalan : kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau 

gagal dipakai, 

 Kesesuaian dengan spesifikasi: sejauhmana karakteristik desain 

danoperasi memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya, 

 Daya tahan: berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat 

digunakan, 

 Service Ability: meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan mudah 

direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan, 

 Estetika: daya tarik produk terhadap panca indra, 

 Kualitas yang dipersepsikan: citra dan reputasi produk serta 

tanggung jawab perusahaan terhadapnya.  

Konsep kualitas harus bersifat menyeluruh, baik produk maupun 

prosesnya. Kualitas produk meliputi kualitas bahan baku dan barang jadi, 

sedangkan kualitas terhadap proses meliputi kualitas segala sesuatu yang 

berhubungan dengan proses produksi perusahaan manufaktur dan proses 

penyediaan jasa atau pelayanan bagi perusahaan jasa. Kualitas harus 

dibangun sejak awal, dari penerimaan input hingga perusahaan 

menghasilkan output bagi pelanggannya. Setiap tahapan dalam proses 

produksi maupun proses penyediaan jasa atau pelayanan juga harus 

berorientasi pada kualitas tersebut. Hal ini disebabkan setiap tahapan proses 

mempunyai pelanggan. Hal ini berarti bahwa pelanggan suatu proses adalah 

proses selanjutnya 

2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas 

Menurut Feigenbaum (2002) faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi 

kualitas   antara lain sebagai berikut : 

1. Pasar (Market) 

Pada masa sekarang konsumen memperoleh produk yang lebih baik 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pasar menjadi lebih luas 
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ruang lingkupnya dan bahkan secara fungsional lebih terspesialisasi 

di dalam barang dan jasa yang ditawarkan. Dengan bertambahnya 

perusahaan pasar menjadi bersifat internasional dan bahkan bersifat 

mendunia akibatnya bisnis harus lebih fleksibel dan mampu berubah 

arah dengan cepat,  

2. Uang (Money) 

Meningkatnya persaingan dibanyak bidang bersamaan dengan 

berfluktuasi ekonomi dunia telah menurunkan batas (margin laba), 

3. Manajemen (Management) 

Tanggung jawab kualitas telah didistribusikan antara beberapa 

kelompok khusus misal bagian pemasaran, bagian pembelian dan 

bagian yang mempunyai proses yang mempunyai tugas masing-

masing, 

4. Manusia (Man) 

Pertumbuhan yang cepat dan pengetahuan teknis dan penciptaan 

seluruh bidang-bidang baru seperti elektronika komputer telah 

menciptakan suatu permintaan yang besar akan pekerja-pekerja 

dengan pengetahuan yang khusus, 

5. Motivasi (Motivation) 

Para pekerja masa kini memerlukan sesuatu yang dapat memperkuat 

rasa keberhasilan di dalam pekerjaan mereka dan pengakuan yang 

positif bahwa mereka secara pribadi turut memberikan sumbangan 

atas tercapainya tujuan perusahaan. Hal ini membimbing kearah 

kebutuhan yang tidak pernah ada sebelumnya, yaitu pendidikan 

kualitas dan komunikasi yang lebih baik tentang kesadaran kualitas, 

6. Bahan Baku (Materials) 

Karena biaya produksi dan persyaratan kualitas, maka para ahli 

Teknik memilih bahan dengan batasan yang lebih ketat dari 

sebelumnya, 

7. Mesin dan Mekanik (Machine and Mechanication) 

Kualitas yang baik menjadi sebuah faktor kritis dalam memelihara 
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waktu kerja mesin agar fasilitas-fasilitas dapat dimanfaatkan 

sepenuhnya. Semakin besar usaha perusahan untuk melaksanakan 

mekanisasi dan otomatisasi untuk pencapaian penurunan ini menjadi 

nyata dan untuk meningkatkan pekerjaan dan pemakaian mesin 

hingga kenilai yang memuaskan, 

8. Metode Informasi Modern (Modern Information Method) 

Perkembangan tekhnologi komputer yang cepat telah membuka 

kemungkinan untuk mengumpulkan, menyimpan dan mengambil 

kembali dan memanipulasi informasi pada suatu skala yang tidak 

pernah terbayangkan sebelumnya. Tekhnologi informasi baru yang 

ampuh menyediakan cara untuk mengendalikan mesin dan proses 

selama waktu pembuatan pada taraf yang tidak terduga sebelumnya 

dan mengendalikan produk dan jasa bahkan hingga sampai ke 

pelanggan. 

2.5 Definisi Six Sigma  

Ada banyak pengertian Six Sigma. Six Sigma diartikan sebagai ”teknologi 

canggih yang digunakan oleh para statiskawan dalam memperbaiki atau 

mengembangkan proses atau produk”. Ada juga yang mengartikan Six 

Sigma sebagai ”usaha mengubah budaya perusahaan untuk mencapai 

kepuasan pelanggan, keuntungan dan persaingan yang jauh lebih baik”. 

Kunci utama pengertian di atas adalah ”pengukuran, tujuan atau perubahan 

budaya perusahaan”. Definisi secara lebih lengkap dan jelas adala 

”Six Sigma adalah suatu sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk 

mencapai, memberi dukungan dan memaksimalkan proses usaha, yang 

berfokus pada pemahaman dalam kebutuhan pelanggan dengan 

menggunakan fakta, data dan analisis statistik serta terus menerus 

memperhatikan pengaturan, perbaikan dan mengkaji ulang proses usaha” 

2.6  Konsep Six Sigma  

Sigma adalah sebuah unit pengukuran statistik yang mencerminkan 

kapabilitas proses. Sigma adalah sebuah cara untuk menentukan atau bahkan 

memprediksikan kesalahan atau cacat dalam proses, baik dalam proses 
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manufaktur atau pengiriman sebuah pelayanan. Jika perusahaan kita sudah 

mencapai level 6 sigma berarti dalam proses kita tersebut mempunyai 

peluang untuk defect atau melakukan kesalahan sebanyak 3,4 kali dari 

1000000 kemungkinan (oportunity). Dari hasil perhitungan yang dilakukan 

dengan memperbandingkan nilai sigma, didapatkan perbandingan sebagai 

berikut:  

Tabel 2.1 Perbandingan Hasil 3.8 Sigma dengan 6 Sigma 

Pencapaian Tujuam Apa yang telah anda dapatkan 

Sampel 3,8 Sigma 6 Sigma 

Untuk setiap 300.000 surat yang 

diantar 

3000 salah kirim 

 

1 salah kirim 

 

Melakukan 500.000 kali 

melakukan restar komputer 

4.100 berbenturan 

 

< 2 berbenturan 

 

Untuk 500 tahun dari tutup buku 

akhir tahun 

60 bulan tidak 

seimbang 

0,018 bulan tidak 

seimbang 

Untuk setiap minggu penyiaran 

TV (per channel) 

1,68 jam gagal 1,8 detik gagal 

 

 

Proses Six Sigma Motorola berdasarkan pada distribusi normal yang 

mengizinkan pergesaran 1.5 sigma dari nilai target. Konsep Six Sigma 

menurut Motorola ini berbeda dengan konsep distribusi normal yang tidak 

memberikan kelonggaran akan pergeseran. Nilai pergeseran 1.5 sigma ini 

diperoleh dari hasil penelitian Motorola atas proses dan sistem industri, 

dimana menurut hasil penelitian bahwa sebagus-bagusnya suatu proses 

industri (khususnya mass production) tidak akan 100 persen berada pada 

suatu titik nilai target tapi akan ada pergeseran sebesar rata-rata 1.5 sigma 

dari nilai tersebut : 
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Gambar 2.1 Pergeseran Tingkat Sigma dalam konsep Six Sigma Motorola 

Seperti yang terlihat dalam gambar bahwa rata-rata proses dapat 

menyimpang sebesar ±1,5σ dalam asumsi normalitas. Apabila rata-rata 

proses menyimpang sejauh 1,5σ ke arah kanan (USL), maka level sigma dari 

proses akan sebesar 4,5σ dan arah yang berlawanan akan menghasilkan 

7,5σ. Secara umum apabila proyek Six Sigma dijalankan dengan baik dan 

konsisten dalam jangka panjang maka pergeseran 1,5σ adalah satu ketentuan 

yang dapat dimaklumi. 

2.7  Analisa Perbaikan DMAIC  

Ada beberapa model struktur dalam peningkatan kualitas Six Sigma. 

Salah satu yang paling banyak dipakai adalah metode DMAIC. DMAIC 

merupakan proses untuk peningkatan terus menerus menuju target Six 

Sigma. DMAIC dilakukan secara sistematik, berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan fakta.  

1. Define (mendefinisikan) 

Menurut  Cavanagh (2008), merupakan fase yang pertama DMAIC yang 

menentukan masalah atau peluang, proses dan persyaratan pelanggan. 

2. Measure (mengukur) 

Menurut Roland (2007), M dari DMAIC, di mana ukuran-ukuran kunci 

diidentifikasi dan data dikumpulkan, disusun dan dijadikan evaluasi 

terkuantifikasi terhadap karakteristik khusus dan atau tingkat kinerja 

berdasarkan data yang telah diamati. 

3. Analyze (menganalisis) 

Menurut Robert (2009), fase DMAIC di mana detail proses diperiksa 
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dengan cermat untuk peluang-peluang perbaikan. 

4. Improve (memperbaiki) 

Menurut Peter  (2010), fase I dari DMAIC di mana solusi-solusi dan ide-

ide secara kreatif dibuat dan diputuskan. 

5. Control (mengendalikan) 

Control merupakan tahap opersional terakhir dalam proyek peningkatan 

kualitas Six sigma. Pada tahap ini hasil-hasil peningkatan kualitas 

didokumentasikan dan disebarluaskan, praktek-praktek terbaik yang 

sukses dalam peningkatan proses distandarisasikan dan disebarluaskan 

2.8 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Failure Mode and Effect Analysis pertama kali muncul tahun 1960an 

sebagai metodologi formal pada industri Aerospace dan pertahanan. Sejak 

itu FMEA digunakan dan distandarisasi oleh berbagai industri di seluruh 

dunia (Nurkertamanda, 2009). Para ahli memiliki beberapa definisi 

mengenai FMEA, yang memiliki arti cukup luas dan apabila dievaluasi  

lebih dalam memiliki arti yang serupa.  

Definisi Failure Mode and Effect Analysis tersebut disampaikan oleh : 

1. Menurut Roger  Leitch, Failure Mode and Effect Analysis adalah 

analisa teknik yang apabila dilakukan dengan tempat dan waktu yang 

tepat akan memberikan nilai yang besar dalam membantu proses 

pembuatan keputusan dari engineer selama perancangan dan 

pengembangan, 

2. Menurut John Moubray, Failure Mode and Effect Analysis adalah  

metode yang digunakan untuk mengidentifikasi bentuk kegagalan 

yang mungkin menyebabkan setiap kegagalan fungsi dan memastikan 

pengaruh kegagalan berhubungan dengan setiap bentuk kegagalan, 

3. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) merupakan sebuah 

teknik yang digunakan untuk mencari, mengidentifikasi, dan 

menghilangkan kegagalan potensial, error, dan masalah yang 

diketahui dari sistem, desain, proses, atau jasa sebelum hal tersebut 

sampai ke konsumen. FMEA disini adalah proses untuk mendeteksi 
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risiko yang teridentifikasi pada saat proses. Proses FMEA merupakan 

salah satu tipe dari FMEA yang mengutamakan analisis mode 

kegagalan melalui proses produksi, dan tidak bergantung pada 

perubahan desain produk yang dapat menyebabkan kegagalan pada 

suatu proses. Biasanya diselesaikan menurut pertimbangan tenaga 

kerja, mesin, metode, material, pengukuran, dan lingkungan. Setiap 

komponen – komponen tersebut memiliki komponen masing – 

masing, yang bekerja secara individu, bersama, atau bahkan 

merupakan sebuah interaksi untuk menghasilkan sebuah kegagalan. 

Tujuan yang dapat dicapai oleh perusahaan dengan penerapan Failure 

Mode and Effect Analysis (FMEA) : 

 Untuk mengidentifikasi mode kegagalan dan tingkat keparahan 

efeknya, 

 Untuk mengidentifikasi karakteristik kritis dan signifikan, 

 Untuk mengurutkan pesanan desain potensial dan defisiensi proses, 

 Untuk membantu fokus engineer dalam mengurangi perhatian. 

terhadap produk dan proses, dan membentu mencegah timbulnya 

permasalahan. 

Elemen FMEA dibangun berdasarkan informasi yang mendukung 

analisa. Beberapa elemen-elemen FMEA adalah sebagai berikut : 

a. Fungsi proses 

Merupakan deskripsi singkat mengenai proses pembuatan  item 

dimana sistem akan dianalisa, 

b. Mode kegagalan 

Merupakan suatu kemungkinan kecacatan terhadap setiap proses. 

c. Efek potensial dari kegagalan, 

Merupakan suatu efek dari bentuk kegagalan terhadap pelanggan. 

d. Tingkat Keparahan (Severity (S)), 

Adalah penilaian terhadap keseriusan dari efek yang ditimbulkan. 

Dalam arti setiap kegagalan yang timbul akan dinilai seberapa 

besarkah tingkat keseriusannya. Terdapat hubungan secara 
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langsung antara efek dan severity. Sebagai contoh, apabila efek 

yang terjadi adalah efek yang kritis, maka nilai severity pun akan 

tinggi, 

Dengan demikian, apabila efek yang terjadi bukan merupakan efek 

yang kritis, maka nilai severity pun akan rendah. 

1. Penyebab Potensial (Potential Cause (severity)) 

Adalah bagaimana kegagalan tersebut bisa terjadi dan sesuatu 

yang dapat diperbaiki, 

2. Keterjadian (Occurrence (O)) 

Adalah kemungkinan bahwa penyebab tersebut akan terjadi 

dan menghasilkan bentuk kegagalan selama masa 

penggunaan produk, 

3. Deteksi (Detection (D)) 

Merupakan penilaian dari kemungkinan alat tersebut dapat 

mendeteksi penyebab potensial terjadinya suatu bentuk 

kegagalan, 

4. Nomor Prioritas Risiko (Risk Priority Number (RPN)) 

Nilai ini merupakan produk dari hasil perkalian tingkat 

keparahan, tingkat kejadian, dan tingkat deteksi yang 

menentukan prioritas dari kegagalan. RPN tidak memiliki 

nilai atau arti tetapi hanya digunakan untuk merangking 

kegagalan proses yang potensial. Nilai RPN dapat 

ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut : RPN = 

severity (S) x occurrence (O) x detection (D) (Gasperz dalam 

Puspitasari, 2014), 

5. Tindakan yang direkomendasikan (Recommended Action) 

Setelah bentuk kegagalan diatur sesuai peringkat RPNnya, 

maka tindakan perbaikkan harus segera dilakukan terhadap 

bentuk kegagalan dengan nilai RPN tertinggi, 

6. Keterjadian (Occurrence (O)) 

Adalah kemungkinan bahwa penyebab tersebut akan terjadi 
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dan menghasilkan bentuk kegagalan selama masa 

penggunaan produk, 

7. Deteksi (Detection (D)) 

Merupakan penilaian dari kemungkinan alat tersebut dapat 

mendeteksi penyebab potensial terjadinya suatu bentuk 

kegagalan, 

8. Nomor Prioritas Risiko (Risk Priority Number (RPN)) 

Nilai ini merupakan produk dari hasil perkalian tingkat 

keparahan, tingkat kejadian, dan tingkat deteksi yang 

menentukan prioritas dari kegagalan. RPN tidak memiliki 

nilai atau arti tetapi hanya digunakan untuk merangking 

kegagalan proses yang potensial. Nilai RPN dapat 

ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut : RPN = 

severity (S) x occurrence (O) x detection (D) (Gasperz dalam 

Puspitasari, 2014), 

9. Tindakan yang direkomendasikan (Recommended Action) 

Setelah bentuk kegagalan diatur sesuai peringkat RPNnya, 

maka tindakan perbaikkan harus segera dilakukan terhadap 

bentuk kegagalan dengan nilai RPN tertinggi. 

Langkah Dasar Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

1. Mengidentifikasi fungsi pada proses produksi, 

2. Mengidentifikasi potensi failure mode proses produksi, 

3. Mengidentifikasi potensi efek kegagalan produksi, 

4. Mengidentifikasi penyebab-penyebab kegagalan proses produksi, 

5. Mengidentifikasi mode deteksi proses produksi, 

6. Menentukan rating terhadap severity, occurance, detection dan 

RPN proses produksi, 

7. Memberi Usulan perbaikan. 

Dalam menentukan tingkat pengaruh kegagalan (severity) Terdapat 

penjelasan severity dari mode kegagalan untuk masing-masing ranking 

yang dapat dilihat pada Tabel berikut : 
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Tabel 2.2 Menentukan nilai severity 

Efek Rank Kriteria 

Tidak ada 

efek 

1 Tidak ada pengaruh terhadap produk. 

Efek yang 

sangat 

sedikit 

2 Pembeli tidak akan terganggu dengan kegagalan yang terjadi dan tidak akan 

merasakan perubahan dari kinerja produk. Kadang-kadang ada peringatan 

untuk kesalahan nonvital. 

Efek yang 

sedikit 

3 Pembeli sedikit terganggu dan kegagalan sedikit berpengaruh terhadap kinerja 

produk. Sebagian besar ada peringatan untuk kesalahan nonvital. 

Efek yang 

kecil 

4 Pembeli sedikit terganggu dan kegagalan sedikit berpengaruh terhadap kinerja 

produk. Kegagalan yang terjadi tidak memerlukan rework dan selalu ada 

peringatan untuk kesalahan nonvital. 

Efek yang 

tinggi 

5 Pembeli akan merasa tidak puas dan kegagalan sedikit berpengaruh terhadap 

kinerja produk. Kegagalan pada bagian nonvital produk akan mengalami 

rework. 

Efek yang 

signifikan 

6 Pembeli merasa tidak nyaman dan kegagalan yang terjadi dapat menurunkan 

kinerja produk, tetapi masih bisa di operasikan dan aman. Bagian nonvital 

produk tidak dapat dipakai. 

Efek yang 

besar 

7 Pembeli tidak puas dan kegagalan mempengaruhi proses. Rework dilakukan 

pada bagian yang cacat. Kinerja produk memburuk tetapi masih berfungsi dan 

aman. 

Efek yang 

ekstrim 

8 Pembeli sangat tidak puas dan kegagalan yang terjadi sangat mempengaruhi 

proses. Peralatan rusak dan produk tidak dapat beroperasi. 

Efek yang 

serius 

9 Kemungkinan besar berbahaya. Produk dapat dihentikan. Kegagalan dapat 

mempengaruhi keamanan operasional produk atau tidak sesuai dengan 

peraturan. Kegagalan akan terjadi dengan didahului peringatan. 

Efek yang 

berbahaya 

10 Sangat berbahaya dan keamanan sangat berhubungan dengan kegagalan yang 

terjadi. Bertentangan dengan hukum. 

 

untuk menentukan ranking occurance terdapat ranking 1-10. Penjelasan 

frekuensi kegagalan (Occurance) untuk masing-masing ranking dapat dilihat pada 

Tabel berikut. 

Tabel 2.3 menentukan frekuensi kegagalan 

 
Deteksi Ranking Kriteria CNF/1000 

Hampir tidak pernah 1 Kegagalan tidak mungkin terjadi. Tidak ada 

sejarah kegagalan (cacat). 

<.00058 

Kecil 2 Jumlah kegagalan jarang terjadi. .0063 

Sangat sedikit 3 Sangat sedikit kegagalan yang terjadi. .0068 

Sedikit 4 Sedikit kegagalan yang terjadi. .46 

Rendah 5 Sesekali kegagalan terjadi. 2.7 

Medium 6 Jumlah kegagalan yang sedang. 12.4 

Cukup tinggi 7 Sering kali jumlah kegagalan tinggi. 46 

Tinggi 8 Jumlah kegagalan tinggi. 134 

Sangat tinggi 9 Jumlah kegagalan sangat tinggi. 316 

Hampir pasti 10 Kegagalan hampir pasti terjadi. Kegagalan 

berada pada kesamaan desain. 

>316 
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Untuk menentukan ranking pencegahan kegagalan (Detection Method)  Terdapat 

penilaian tingkat pendeteksian yang dapat dilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 2.4 menetukan Nilai Detection 
Deteksi  Ranking  Kriteria  
Hampir tidak 

pernah  

1  Pengontrolan yang dilakukan selalu dapat mendeteksi kegagalan.  

Kecil  2  Pengontrolan yang dilakukan kemungkinan sangat tinggi dapat 

mendeteksi kegagalan.  

Sangat sedikit  3  Pengontrolan yang dilakukan kemungkinan dapat mendeteksi 

kegagalan.  

Sedikit  4  Pengontrolan yang dilakukan kemungkinan sedang dapat 

mendeteksi kegagalan.  

Rendah  5  Pengontrolan yang dilakukan kemungkinan kecil dapat 

menemukan kegagalan.  

Medium  6  Pengontrolan yang dilakukan kemungkinan sangat kecil dapat 

mendeteksi kegagalan.  

Cukup tinggi  7  Pengontrolan yang dilakukan sedikit dapat mendeteksi kegagalan.  

Tinggi  8  Pengontrolan yang dilakukan kemungkinan sangat sedikit dapat 

mendeteksi kegagalan.  

Sangat tinggi  9  Pengontrolan yang dilakukan kemungkinan hampir tidak dapat 

mendeteksi kegagalan.  

Hampir pasti  10  Pengontrolan tidak dapat mendeteksi kegagalan.  

 

2.9. Quality Control Cycle (QCC)  

Quality Control Circle (QCC) adalah suatu kegiatan dimana sekelompok 

karyawan yang bekerjasama dan melakukan pertemuan secara berkala dalam 

mengupayakan pengendalian mutu (kualitas) dengan cara mengidentifikasikan, 

menganalisis dan melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang 

dihadapi dalam pekerjaan dengan menggunakan alat-alat pengendalian mutu (QC 

Tools).  

Alat-alat pengendalian Mutu (QC Tools) tersebut biasanya disebut dengan 

QC 7 Tools yang diantaranya adalah terdiri dari :  

a. Pareto Chart 

b. Cause & Effect Diagram (Fishbone Diagram)  

c. Scatter Diagram (Diagram Tebar)  

d. Control Chart (Peta Kendali)  

e. Check sheet (Lembar Periksa) 

f. Histogram 

g. Flow Chart  
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2.10  Penelitian sebelumnya   

 

Penelitian Judul Metode Hasil 

`1 

J. P.C. Tong , 

F. Tsung, 

B. P. C. Yen 

A DMAIC approach to 

printed circuit board 

quality improvement 

DMAIC 

Penelitan ini menganalisa tentang setiap cacat pada sambungan solder dapat 

menyebabkan kegagalan sirkuit, pemutaran proses dianggap sebagai proses 

yang paling penting dalam PCB manufaktur. Menurut kemampuan proses saat 

ini studi tentang perusahaan PCB, kemampuan proses penyaringan berada di 

bawah 1,33 — persyaratan perusahaan. Artinya, proses pencetakan saat ini 

tidak bisa mencapai level empat-sigma. Karena itu, tujuan dari ini belajar 

adalah untuk meningkatkan tingkat sigma penyaringan proses melalui define-

measure-analyze-improvecontrol (DMAIC) pendekatan.  

2 
Abdul Halim 

Najib, 

Mochamad 

Choiri, 

Ceria Farela, 

Mada Tantrika 

 IMPLEMENTATION 

OF LEAN SIX SIGMA 

TO MINIMIZE 

WASTE ON WEBB 

PRODUCTION 

PROCESS IN PT 

TEMPRINA MEDIA 

GRAFIKA NGANJUK 

DMAIC Pada penelitian ini dilakukan dengan tahap DMAIC sesuai dengan langkah 

dalam six sigma. Dari ketujuh kategori waste, ketujuh jenis waste 

teridentifikasi terjadi pada proses produksi webb, yaitu waiting, 

unnecessary inventory, defect, overproduction, unnecessary motion 

inappropriate processing dan transportation. Rekonmendasi perbaikan yang 

diusulkan dalam penelitian ini didasarkan dari hasil identifikasi Critical To 

Waste yang telah dianalisis menggunakan fishbone diagram dan FMEA 

untuk menentukan waste mana yang menjadi prioritas diberikan usulan 

perbaikan. 

3 
Jose Arturo 

Garza-Reyes, 

Vikas Kumar, 

Ming K. Lim 

A Six Sigma and 

DMAIC application for 

the reduction of defects 

in a rubber gloves 

manufacturing process 

DMAIC 

Penelitian ini mengikuti metodologi DMAIC secara sistematis selidiki akar 

penyebab cacat dan berikan solusi untuk mengurangi / menghilangkannya. 

Secara khusus, desain eksperimen, pengujian hipotesis dan analisis dua arah 

teknik varians digabungkan untuk menentukan secara statistik apakah dua 

variabel proses utama, suhu oven, dan kecepatan konveyor, berdampak pada 

jumlah cacat yang dihasilkan, serta menentukan optimumnya nilai yang 

dibutuhkan untuk mengurangi / menghilangkan cacat 

NO 
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4 
Nurul Fadly 

Habidin, 

Sha’ri Mohd 

Yusof 

Critical success factors of 

Lean Six Sigma for the 

Malaysian automotive 

industry 

DMAIC 

Pada penelitian ini menunjukan Hasil analisis EFA, CFA, dan reliabilitas 

menunjukkan bahwa dua item untuk pemasok hubungan dianjurkan untuk 

dikeluarkan dari analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa LSS memiliki 

mengidentifikasi 40 item dibandingkan dengan kuesioner asli yang memiliki 

42 item. Berdasarkan survei data empiris, dua faktor kepemimpinan dan fokus 

pelanggan telah terbukti menjadi faktor yang sangat penting untuk 

implementasi LSS di industri otomotif Malaysia. 

5 
Nur Afni 

Khaidir, 

Nurul Fadly 

Habidin, 

Naimah Ali,  

Nurul Aifaa, 

Shazali, 

 Noor Hidayah 

Jamaludin 

Six Sigma Practices and 

Organizational 

Performance in Malaysian 

Healthcare Industry 

DMAIC 

Keberhasilan implementasi enam sigma (SS) telah dilaporkan dalam industri 

manufaktur. Baru-baru ini, praktik SS sebagai prakarsa manajemen mutu 

mendapat perhatian luas dari banyak praktisi dan peneliti di industri jasa 

seperti industri kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau 

struktural analisis SS dan kinerja organisasi (OP) di industri perawatan 

kesehatan Malaysia. SS cocok dengan sektor kesehatan karena sifat kesehatan 

nol toleransi untuk kesalahan medis. Model konseptual menggunakan 

Structural Equation Modeling (SEM) telah diusulkan dan akan digunakan 

untuk mempelajari hubungan antara SS praktik dan OP.  

6 

Miftachul 

Arifin  H.  

Hari 

Supriyanto, 

Ir., MSIE. 

 USULAN PERBAIKAN 

KUALITAS PROSES 

PRODUKSI RUDDER 

TILLER  DI PT. PINDAD 

BANDUNG 

MENGGUNAKAN 

FMEA DAN FTA 

FMEA Pada proses penelitian ini jumlah cacat yang terjadi mencapai 50%.  dalam 

satu tahun. Kecacatan produk berupa keretakan di dalam material dan 

penyimpangan bentuk serta ukuran dimensi gambar produk. Untuk 

memperbaiki proses produksi perlu mengidentifikasi jenis kegagalan, akibat 

kegagalan, dan penyebab masalah. Untuk memperbaiki proses produksi 

rudder tiller digunakan metode FMEA dan FTA.  

7 

Windhi Y. 

Kartika, 

Ambar 

Harsono,  

Gita Permata 

USULAN PERBAIKAN 

PRODUK CACAT 

MENGGUNAKAN 

METODE FAULT 

MODEAND EFFECT 

ANALYSIS DAN FAULT 

TREE ANALYSIS PADA 

PT. SYGMA EXAMEDIA 

ARKANLEEMA 

FMEA 

Penelitian ini membahas mengenai pengguanaan metode Fault Mode and 

Effect Analysis (FMEA) untuk mencari prioritas perbaikan produk cacat dan 

metode Fault Tree Analysis (FTA) untuk mencari akar masalah sebagai dasar 

usulan perbaikan proses produksi pada perusahaan pencetak Al Qur’an PT. 

Sygma. Data diambil bulan Januari – September 2015. Cacat membayang 

merupakan cacat dengan persentase terbanyak yaitu 31%. Pada penelitian ini 

diambil 8 jenis cacat dari 15 jenis untuk diteliti.  
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Permasalahan 

Permasalahan yang terjadi adalah masih banyak nya jumlah cacat 

yang terjadi pada produk small part frame terutama part Arm Susp 

Upper di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang melampaui 

batas target perusahaan yaitu 2%  

Menentukan akar  permasalahan berdasarkan 

masalah yang ada di perusahaan 

Menentukan pengendalian kualitas produk Arm 

Suspension Upper dengan metode pengendalian 

kualitas  

Metode yang digunakan adalah DMAIC 

(Define,Measure, Analyse, improve  dan Control) 

Analisa Rekomendasi Menggunakan Failure Mode and Effect 

Analysis (FMEA) Melalui Nilai RPN Terbesar dan usulan 

pembuatan tools untuk mengurangi defect yang terjadi 

Hasil 

Rekomendasi Perbaikan untuk memenuhi target 

perusahaan dengan cara merekomendasikan  pembuatan  

tools untuk memenuhi target terhadap defect maksimal 

yaitu sebesar 2% 

2.11 kerangka pemikiran
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengertian Metode Penelitian

Metode penelitian atau kerangka pemecah masalah merupakan tahap-tahap

penelitian yang harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum melakukan

penelitian lebih lanjut yang sudah dibahas, sehingga penelitian dapat

dilakukan lebih terarah dan memudahkan dalam menganalisa permasalahan

yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan harus terarah dan saling

mendukung satu dengan lainnya, agar penelitian dilakukan mempunyai bobot

yang memadai dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak meragukan.

3.2 Jenis Data dan Informasi

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yang dipakai sebagai bahan

penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini berupa data proses produksi, Jumlah

produk defect, jenis defect yang ada di bagian produksi

2. Data Sekunder

Data sekunder ini berupa jumlah output yang di produksi, total waktu kerja

dan cycle time serta profil perusahaan yang diperoleh dari dokumen atau

laporan penelitian

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah

1. Observasi Lapangan

Pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan kerja kemudian diolah

guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Wawancara

Tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak tertentu dalam yang terkait

dengan objek permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dan mempelajari dokumen-dokumen serta

catatan-catatan perusahaan yang berhubungan dengan objek yang

diteliti.
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3.4 Metode Pengolahan dan Analisa Data

Metode yang akan digunakan ialah Define, Measure, Analyze, Improve,

control (DMAIC) dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).

Keterkaitan antara SPC dan FMEA terdapat pada analisa yang telah dibuat

berdasarkan Pareto Diagram dan Fishbone Diagram,

 Define, Measure, Analyze, Improve, control (DMAIC)

Define, Measure, Analyze, Improve, control (DMAIC) Yaitu

Metodologi Six Sigma menggunakan alat statistik untuk

mengidentifikasikan beberapa factor vital. Faktor-faktor yang paling

menentukan untuk memperbaiki kualitas proses dan menghasilkan laba

terdiri dari 5 tahap).

 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Failure Mode and Effect Analysis pertama kali muncul tahun

1960an sebagai metodologi formal pada industri Aerospace dan

pertahanan. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) adalah

sistematika dari aktivitas yang mengidentivikasi dan mengevaluasi

tingkat kegagalan (failure) potensial yang ada pada sistem, produk,

atau proses terutama pada bagian akar-akar fungsi pada faktor-faktor

yang mempengaruhi produk/ proses.

FMEA juga merupakan bentuk-bentuk desain “rank order

potential” dan sebagai pendefinisi proses. FMEA berfokus pada

strategi preventive terhadap meningkatkan nilai faktor-faktor

“non-conformance”, dan merupakan salah satu perangkat kerja dalam

menganalisis risiko-risiko dalam sistem, produk, maupun proses.

Pembuatan FMEA bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai

risiko-risiko yang berhubungan dengan potensi kegagalan sehingga

dapat terlihat potensi kegagalan apa yang paling terbesar untuk

dilakukan perbaikan dan mengurangi kegagalan. Tujuan yang dapat

dicapai oleh perusahaan dengan penerapan Failure Mode and Effect

Analysis (FMEA) adalah :
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 Untuk mengidentifikasi mode kegagalan dan tingkat keparahan

efeknya.

 Untuk mengidentifikasi karakteristik kritis dan karakteristik

signifikan.

 Untuk mengurutkan pesanan desain potensial dan defisiensi proses
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3.5 Langkah-Langkah Penelitian

Didalam melaksanakan penelitian ini, langkah-langkah pelaksanaannya

digambarkan dengan diagram alir dibawah ini
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh gambaran 

perusahaan industri pada PT.Toyota Motor Manufacturing Indonesia. 

Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

langsung dari observasi lapangan serta juga melalui wawancara dengan 

beberapa karyawan yang berhubungan dengan tujuan penelitian, oleh karena 

itu keadaan perusahaan yang digambarkan disini hanya sebagian, maka data 

ini akan di proses sesuai dengan tinjauan dari teori-teori yang telah dibahas 

oleh peneliti pada bab terdahulu. 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 

Gambar 4.1 PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia 

A.  Profil Perusahaan 

Berikut profil perusahaan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. 

Nama Perusahaan  : PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia 

Bidang Usaha   : Otomotif Manufaktur 

Alamat   :  Karawang Plant 
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                                      Karawang Jl. Permata Raya Lot DD-1, Karawang  

International Industrial City, Teluk Jambe, Jawa Barat. 

Tanggal Berdiri : 12 April 1971 

Pemegang Saham : Toyota Motor Corporation ( 95% )   

 PT. Astra International ( 5% ) 

B.  Sejarah Perusahaan 

PT. Toyota Astra Motor (PT. TAM) adalah salah satu industri otomotif 

terbesar di Indonesia yang sangat dikenal oleh masyarakat luas. Perusahaan 

ini berdiri sejak tanggal 12 April 1971 dan mulai beroperasi pada tanggal 01 

Januari 1972. Tetapi kehadiran kendaraan-kendaraan Toyota di mulai sejak 

tahun 1942. Pada mulanya PT. TAM didirikan berdasarkan Undang-Undang 

Penanaman Modal Asing No.1 tahun 1967, yang merupakan perusahaan joint 

venture antara PT. Astra Internasional Tbk di Indonesia dengan saham 51 % 

dan Toyota Motor Corporation, Tbk di Jepang dengan saham 49 %. Pada 

bulan Januari 1989, PT. TAM tergabung dengan empat perusahaan besar, 

yaitu PT. Toyota-Astra Motor,  

PT. Multi-Astra (didirikan 21 Agustus 1973), PT. Toyota Mobilindo 

(November 1976) dan PT. Toyota Engine Indonesia (Desember 1981). 

Pada tahun 2000 diresmikan pabrik modern didaerah Karawang yang 

terintegrasi dengan sistem robotik diatas lahan seluas 100 ha, disamping 

pabrik Sunter yang telah ada sebelumnya. Di pabrik inilah perakitan 

kendaraan dilakukan melalui proses Stamping, Welding, Painting dan 

Assembling. Pada tanggal 1 Januari 2003, PT. TAM memisahkan proses 

manufacturing dan proses distribusi dalam 2 nama perusahaan yang berbeda, 

yaitu PT Toyota-Astra Motor (PT. TAM) untuk proses distribusi penjualan 

produk Toyota di pasar domestik dan PT. Toyota Motor Manufacturing 

Indonesia (PT.TMMIN) untuk proses manufacturing dan ekspor. Dengan 

perbandingan kepemilikan saham sebagai berikut:  

PT. Toyota-Astra Motor (TAM): 

 Toyota Motor Corporation Jepang  : 49% 

 PT. Astra Internasional, Tbk   : 51% 
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PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN): 

 Toyota Motor Corporation Jepang  : 95% 

 PT. Astra Internasional, Tbk   : 5% 

Selama 40 tahun PT. TAM telah memegang peran penting dalam 

perkembangan industri otomotif di Indonesia dan penciptaan lapangan kerja, 

termasuk lapangan kerja di usaha-usaha pendukungnya seperti 

Packing&Vanning, Engine, serta Stamping, Dies&Jig Design & Fabrication, 

dan Casting di area industri Sunter (I maupun II), Jakarta. 

1) Sunter I Plant, meliputi kegiatan machining, packing vanning dan plant 

administration. 

2) Sunter II Plant, meliputi kegiatan casting, stamping production, dies & jig 

design & fabrication, dan plant administration. 

3) Karawang Plant, meliputi kegiatan press welding, painting, assembling 

dan plant administration. 

PT. TMMIN telah memproduksi kendaraan yang dikategorikan ke dalam 2 

jenis, yaitu : 

1. Passenger Car : Camry, Corolla Altis, Soluna, Vios, Cressida dan 

Corona. 

2. Commercial Car : Toyota Kijang, Dyna, Hiace dalam memproduksi 

Toyota. Kijang PT. TMMIN mengategorikan kendaraan komersial, 

yaitu mesin bensin dan mesin diesel. Untuk jenis Toyota Dyna 

diperuntukkan sebagai kendaraan niaga seperti truk. 

C.  Visi dan Misi Perusahaan 

- Visi 

“Menjadi yang terdepan diantara operasi proses manufaktur Toyota di 

ASEAN dan dunia, serta menjadi pimpinan dalam aliansi Toyota group 

(Daihatsu dan Hino) di Indonesia.” 

- Misi 

1. Mempertahankan posisi  sebagai pemimpin dalam industri otomotif dan 

jaringan distribusinya di Indonesia. 

2. Menjadikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. 
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3. Memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan 

sosial negara. 

4. Meningkatkan kemakmuran karyawan, dealer, maupun suplier. 

5. Menjaga ketahanan lingkungan dan keamanan di tempat kerja. 

6. Meningkatkan kemampuan individual sekaligus membangun kerjasama 

sebagai motivasi utama dalam bekerja. 

D.  Struktur Organisasi Perusahaan 

Secara umum, struktur organisasi dari PT TMMIN yaitu perusahaan ini 

dipimpin oleh seorang presiden yang dibantu langsung oleh wakil presiden 

dan beberapa direktur utama. Masing-masing direktur membawahi 

beberapa divisi yang dipimpin oleh kepala divisi. Kepala divisi 

membawahi beberapa departemen yang dipimpin oleh kepala departemen, 

dan masing-masing departemen membawahi beberapa seksi. Secara umum 

hirarki struktur organisasi PT TMMIN dapat dilihat pada gambar dibawah. 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi perusahaan 

E.  Produk  

Model unit yang diproduksi oleh PT. Toyota Motor Manufacturing 

Indonesia adalah mobil jenis Multi Purpose Vehicle (MPV) dan Super Utility 

Vehicle (SUV). Berikut model yang diproduksi: 

a. Innova 

Toyota Innova merupakan mobil jenis MPV yang diproduksi awal 

pada Agustus 2003 sampai sekarang. Toyota Innova menggantikan model 

Toyota Kijang Kapsul yang sudah tidak diproduksi lagi. Setiap 1 tahun sekali 

president  

Vice President 

Director  

Division 

Departement 

section 

staff 
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selalu ada minor change pada spesifikasinya. Berikut varian Toyota Innova 

produksi 2012 hadir dengan beberapa tipe yaitu:  

1. Tipe J, Tipe E, Tipe G, Tipe V 

b. Fortuner 

Toyota Fortuner merupakan mobil jenis SUV yang diproduksi 

mulai pada Oktober 2006. Toyota Fortuner hadir dengan beberapa varian 

yaitu: Tipe G,  Tipe V, Tipe G VN Turbo, Tipe TRD (Special Unit) 

Tipe ini merupakan versi Sport dari Toyota Fortuner dengan 

dilengkapi aksesoris genuine Toyota dari Toyota Racing Development 

(TRD). Perubahan tampilan seperti penambahan body kit, engine hood 

serta aksesoris exterior. 

c. Avanza & Rush 

Toyota Avanza dan Rush merupakan model unit hasil kolaborasi 

oleh PT. Toyota Motor Manufaturing Indonesia dengan PT. Astra 

Daihatsu Motor. Akan tetapi karena keterbatasan kapasitas produksi sudah 

tidak diproduksi lagi. sehingga diproduksi oleh PT. Astra Daihatsu Motor. 

4.1.2  Proses Produksi ED Frame 

Proses ED (Electro Deposition) painting yaitu pemberian lapisan 

anti karat. Lempeng logam yang telah mengalami proses pemotongan 

bahan, kemudian mengalami proses pengepresan (stamping) dengan 

menggunakan cetakan (dies) tertentu untuk tiap jenis part. Setelah dipres, 

lempeng logam yang telah terbentuk pressed part akan memasuki tahap 

pengelasan (welding).  

Di sini proses penyambungan atau pengelasan bagian-bagian 

dalam part (inner) dan luaran part (outer). Prosesnya adalah dengan 

menyatukan seluruh pressed part yang diproduksi oleh Stamping Shop. 

Hasil akhir dari proses ini adalah satu part kendaraan utuh  

Produk dari Welding Shop kemudian memasuki Painting Shop (Toso) 

dengan terlebih dahulu dipindahkan ke dalam rak milik Toso line. Proses 

tersebut dikenal dengan istilah Bare Metal Preparation. Pada kasus 

service part ini, produk dari Welding Shop berupa single part.  
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Produk tersebut digantungkan kedalam rak yang spesifik untuk 

jenis part tertentu. Sebelum dicelup kedalam cairan ED untuk pemberian 

lapisan anti karat, part mengalami proses persiapan berupa pembersihan 

untuk menghilangkan kotoran, pemberian uap panas, pencucian dengan 

sabun dan pembilasan. Setelah mengalami proses persiapan tersebut, 

single part tersebut dicelup ke dalam bak atau wadah besar yang berisi 

cairan lapisan anti karat (ED). Berbeda dengan finish good, produk service 

part akan selesai pada tahap ini tanpa finishing pemberian cat.  

4.1.3 Flow Proses Lini Produksi Frame 

 

Gambar 4.3  Layout Lini Produksi ED Frame 

1. Lini Produksi ED Frame 

A. Proses Pre-Treatment 

Proses ini merupakan tahap awal sebelum part dimasukan kedalam 

tanki pengecatan yaitu proses ED Dipping. Pada proses ini 

dilakukan pembersihan tahap awal terhadap part dengan 

menggunakan kain lap dan juga amplas. 

B. ED Dipping process 

Lini Produksi ini bertugas untuk melakukan pelapisan terhadap 

Frame yang sudah jadi sebagai pelindung dari karat serta 

menambah nilai estetika suatu frame. Proses yang digunakan 

adalah melalui proses Electro Plating. 

 

OVEN COOLING NIGHT STORAGE 

ED DIPPING 

TR
A

V
ER

SE
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Gambar 4.4 Proses Dipping ED Frame 

a. Proses Degrease 

Yaitu proses dimana lini produksi ini bertugas sebagai 

pembersih dari permukaan metal (Frame) yang menempel dari 

oil, Grease dan kotoran lain. 

Material : Fine Cleaner 

b. Proses Water Rinse 1 

Pada lini produksi ini dilakukan pembersihan permukaan metal 

(Frame) dari sisa Grease, untuk mendapatkan hasil yang lebih 

baik diperlukan overflow output yg berfungsi memperkecil 

kadar kontaminasi 

Material : City water 

c. Surface Conditioning  

Pada lini proses ini dilakukan pembersihan untuk mencegah 

kekerasan lapisan yang tidak teratur dimana sering terjadi pada 

permukaan metal setelah mengalami perlakuan dengan alkali 

kuat atau asam kuat.  

Material    : Preparlene 

Component standar  : Standar Point <8 - 15 pt 

d. Phospate  

Pada lini proses ini adalah adanya Pre-Treatment dimana 

dalam proses ini terjadi reaksi antara metal dan larutan 

phosphate yang dinamakan phalbone menghasilkan lapisan 

(Coating) anti karat. 

Material : phalbone 
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e. Water Rinse 2 

Pada lini ini terjadi proses pembersihan permukaan metal yang 

telah tes-coating dari sisa lapisan phosphate. 

Material : City Water 

f. DI Water Rinse  

Pada lini ini terjad proses pembersihan permukaan metal yang 

telah tes-coating dari sisa lapisan phosphating dan sisa reaksi 

dalam phospate. 

Material : City Water 

g. ED Tank ( inti )  

Pada lini ini teradi proses pelapisan khusus dimana material 

catnya yang di larutkan (dispension) dalam air yang dilapiskan 

(deposite) dengan aliran listrik pada permukaan logam dan 

membentuk lapisan yang rata dan tak larut dalam air.  

Material : 1. F1 ( pigmen )  4. F2 ( Resin ) 

   2. Additive A   5. Additive B 

3. DI water  

h. Ultra Filter -1 

Pada proses ini terjadi pembersih permukaan metal yang telah 

terlapisi ED Coating dari sisa lapisan dan juga untuk 

mengurangi cat yang terbawa/terbuang dengan mentransfer 

kembali ke ED Tank dengan Sistem circulation UF Modul 

Permeate 

i. UF -2 

Untuk mengurangi cat yang terbuang sehingga pemakaian cat 

lebih effisien karena cat tersebut dikembalikan ke ED Tank 

j. DI Water Spray 

Pada lini terakhir ini terjadi pencucian akhir sebelum proses 

pengeringan dengan oven proses pencucian dilakukan dengan 

system spray. Baik dengan spray pada proses DI Water re-use 

maupun DI water Fress 
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k. Traverse 

Pada proses ini dilakukan pengiriman part dari ED Dipping 

menuju Oven untuk dilakukan proses pengeringan. Pada proses 

ini part dikirim menggunakan Over Head Conveyor (OHC). 

l. Oven  

Setelah selesai proses pengecatan maka selanjutnya part akan 

masuk ke dalam proses oven untuk pengeringan agar hasil 

akhir lebih maksimal. 

m. Cooling 

Setelah selesai proses pengeringan di oven selanjutnya part 

masuk ke dalam tahap pengeringan menggunakan kipas angin. 

n. Night Storage 

Pada lini ini merupakan lini terakhir pada proses ED Frame 

dimana pada proses ini dilakukan pengecekatan terhadap part 

yang telah selesai di cat sebelum part dikirim ke Assembly 

untuk disatukan menjadi sebuah produk mobil. 

4.1.4 Produk-produk yang diproduksi oleh departemen ED Frame  

Tabel 4.1 Produk yang di produksi PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia 

No Gambar Nama Part 

1 

 

Arm Suspension Upper 

2 

 

Arm Suspension Lower 

3 

 

Arm Lower Control 
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4 

 

Bracket Battery 

5 

 

Cowl Top Outer 

6 

 

Frame Assy 

 

4.1.5 Produk part Arm Suspension Upper 

 

Gambar 4.5 Produk Part Arm Suspension Upper innova 

Secara umum Lower arm dan atau Upper arm berfungsi sebagai titik putar yang 

memungkinkan roda kiri dapat bergerak bebas terhadap roda kanan. Komponen 

ini biasanya digunakan untuk kendaraan yang menggunakan independent 

suspension. 

4.1.6  Data jenis dan jumlah defect 

 Di bawah ini merupakan hasil rekapitulasi Checksheet yang berasal dari 

perusahaan. Diketahui terdapat 4 jenis cacat yang paling sering terjadi pada produk 

part Arm Suspension Upper. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah 

berikut ini 
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Tabel 4.2 jenis dan jumlah defect produk part Arm Suspension Upper 

No 
Bulan-

Tahun 

Jumlah Unit/ 

Diperiksa 

Over 

Coating 
Sagging Belang 

Flex 

oil 

Air 

Pocket 

Touch 

mark 
Total 

Produksi 

1 Jan-17 9800 2431 79 27 27 23 17 11 184 

2 Feb-17 10000 2337 60 29 29 17 23 9 167 

3 Mar-17 10500 2369 57 33 29 11 11 13 154 

4 Apr-17 10000 2537 68 24 21 23 13 7 156 

5 Mei-17 10500 2348 53 25 19 21 9 6 133 

6 Jun-17 10000 2230 49 31 25 23 14 3 145 

7 Jul-17 9800 2287 53 29 17 11 13 8 131 

8 Agust-17 9600 2476 57 33 21 25 12 4 152 

9 Sep-17 10300 2273 64 22 37 18 16 6 163 

10 Okt-17 10500 2274 53 24 27 13 11 9 137 

11 Nov-17 11000 2394 61 24 19 9 15 7 135 

12 Des-17 10500 2197 51 29 17 8 11 6 122 

  Jumlah 122500 28153 705 330 288 202 165 89 1779 

Sumber: Dept Quality Assurance –PT.Toyota Motor Manufacturing Indonesia periode 2017 

Berikut penjelasan 6 jenis defect yang terjadi pada part Arm Suspension Upper : 

 

1. Over Coating 

 Over Coating merupakan suatu defect yang di sebabkan oleh  bagian part 

yang tercoating secara tidak sempurna, hal ini disebabkan oleh part yang 

berubah posisi (bergoyang) pada saat proses pencelupan di tanki ED 

Coating. Sehingga permukaan part menjadi tidak rata ketebalan cat. 

2. Sagging  

Sagging (meler/lelehan) merupakan defect yang disebabkan oleh  

pengecatan yang tidak sempurna hal ini di karena kan terlalu banyaknya 

cat yang menempel ke permukaan sehingga permukaan part menjadi tidak 

rata dan cat seperti meleleh pada bagian part tertentu. 

3. Flex Oil 

Flex oil merupakan defect yang disebabkan oleh terjebaknya oil di 

permukaan part dan ketika part tersebut di cat maka oil tersebut akan 

menempel dan ketika part masuk ke tahap proses spray maka  cat akan 

terkelupas dan permukaan part yang terkena oil tadi akan membuat part 

tersebut menjadi cacat 
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4. Belang/Tipis 

Belang tipis merupakan cacat yang disebabkan oleh Tempat 

menggantungnya small part kotor dan juga karena faktor material yang 

kadarnya berbeda. Cacat ini hampir sama seperti cacat sagging hanya saja 

penanganannya yang berbeda 

5. Air Pocket 

Air Pocket merupakan defect yang diakibatkan oleh beberapa bagian part 

yang memiliki legkungan sehingga pada bagian tersebut terdapat udara 

yang terjebak. Sehingga pada saat proses pengecatan bagian yang terdapat 

udara tersebut tidak tercat dikarenakan udara yang terjebak tersebut. 

6. Touch Mark 

 Touch mark adalah defect yang terjadi akibat part dari frame menempel di 

skid (tempat menggantung part pada saat pengecatan), sehingga bagian 

yang menempel tersebut tidak tercat dan mengakibatkan defect touch 

mark. 

4.2 Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data, data yang telah dikumpulkan kemudian akan 

dilakukan pengolahan terhadap data dan analisa pengedalian kualitas pada 

produk dari part Arm Suspension Upper dengan mengguankan pendekatan 

metode DMAIC. Pendekatan dalam metode  ini terdiri dari 5 tahap yaitu: 

Define, Measure, Analize, Improve, Control Berikut adalah penjabaran dari 

masing – masing tahapan dalam penelitian ini yaitu: 

4.2.1 Define (Tahap Pendefinisian) 

Tahap define merupakan tahap awal dalam metode DMAIC. Pada tahap  

ini peneliti mendefinisikan rencana-rencana, tindakan yang harus 

dilakukan untuk melaksanakan pengendalian kualitas. Tujuannya adalah 

untuk mengetahui kondisi dan permasalahan secara lebih mendalam dari 

sisi proses yang sudah ada dalam perusahaan tersebut. 

 A.  Pendefinisian Dengan Menggunakan Diagram Pareto 

Pada Tahapan ini penulis menggunakan diagram pareto chart untuk 

memperbandingkan berbagai kategori dari setiap kejadian yang terjadi 
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kemudian setiap kejadian disusun berdasarkan ukurannya., dari yang 

memiliki jumlah angka terbesar di sebelah kiri ke yang paling besar di 

sebelah kanan. Untuk membuat Diagram Pareto maka kita harus 

membuat tabel komulatif  dari data jumlah defect terlebih dahulu, 

dimana data tersebut diolah berdasarkan data yang telah dikumpulkan 

untuk melaksanakan penelitian ini. Berikut dibawah ini adalah tabel 

data kumulatif produk defect pada part Arm Suspension Upper 

Tabel 4.3 Tabel data komulatif diagram pareto 

No Jenis defect Total percentace komulatif 

1 Over Coating 705 40% 40% 

2 Sagging 330 19% 58% 

3 Belang Tipis 288 16% 74% 

4 Flex oil 202 11% 86% 

5 Air Pocket 165 9% 95% 

6 Touch mark 89 5% 100% 

10 Jumlah 1779 

  Sumber: Pengolahan Data 

Setelah dilakukan pengolahan data menggunakan tabel komulatif maka 

tahap selanjutnya adalah membuat diagram pareto agar dapat 

mempermudah mencari akar permasalahan yang utama agar dapat segera 

diperbaiki. Berikut ini adalah diagram pareto. 

 

Gambar 4.6 Diagram Paretto 
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Dari diagram pareto diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 jenis defect 

paling dominan yang mempengaruhi kualitas produk yaitu jenis defect 

Over Coating yang memiliki presentase sebesar 40%. Maka dari itu defect 

dari Over Coating merupakan akar permasalahan yang utama dan harus 

segera dilakukan perbaikan pada masalah tersebut. 

B. Pemetaan proses dengan diagram sipoc 

Pada proses pemetaan penulis menggunakan alat bantu yaitu diagram 

SIPOC (Supplier Input Process Output Customer). Tujuan sipoc ini adalah 

suatu alat visual yang digunakan untuk mendokumentasikan proses-proses 

bisnis dari awal hingga akhir. Identifikasi SIPOC ini biasanya dilakukan 

sebelum proyek perbaikan proses (Process improvment) tersebut dimulai. 

Di dalam metodologi Six Sigma SIPOC digunakan dalam  tahap Define 

dalam suatu penerapan metode DMAIC. Selanjutnya adalah Diagram 

SIPOC pada part Arm Suspension Upper Sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Supervisor 

Gambar 4.7 Diagram SIPOC part Arm Suspension Upper 
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Berikut merupakan penjelasan dari setiap bagian pada diagram SIPOC pada 

produk part Arm Suspension Upper yaitu sebagai berikut: 

1. Supplier 

Supplier merupakan unit yang bergerak atau bertindak sebagai pemasok. 

Segala bahan untuk digunakan sebagai bahan baku yang digunakan untuk 

proses produksi yang sudah dipesan dari perusahaan (supplier) yang sudah 

ditentukan dan barang-barang tersebut kemudian disimpan dalam gudang 

bahan baku (storage). Sebelum dipindahkan ke area produksi maka bahan-

bahan tersebut harus di cek terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan 

pada saat proses produksi nanti. 

2. Input 

Bahan-bahan yang datang dari gudang penyimpanan akan menjalani 

beberapa pengecekan di area inspeksi sebelum memasuki tahapan 

produksi. Lalu akan dilakukan proses pre-treatment yaitu pembersihan part 

dari oil, kotoran, dan debu yang menempel. Kemudian juga dilakukan 

pengecekan terhadap kadar cat yang terdapat di dalam tanki. Hal ini 

bertujuan agar proses pengecatan menjadi lebih maksimal. 

3. Proses  

Pada bagian ini merupakan proses utama dalam tahap pengecatan part dari 

Arm Suspension Upper dan juga part-part lainnya adalah sebagai berikut: 

- Pre Treatment 

Yaitu tahapan dimana dilakukan pembersihan terhadap part yang 

akan di cat, baik itu part yang di produksi oleh PT TMMIN 

maupun part yang di pesan melalui supplier. 

- ED Dipping 

Pada tahapan ini merupakan tahapan inti yaitu dimana proses 

pengecatan dilakukan, pada proses ED Dipping terdapat 6-7 

tahapan pembersihan sebelum dilakukan pengecatan pada tank 

inti atau ED Coating. 

- Traverse 

Tahapan  ini merupakan pengiriman part dari proses ED Dipping 
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Ke dalam oven melalui OHT (Over Head Conveyor) untuk 

dilakukan pengeringan terhadap cat setelah proses ED Dipping. 

- Oven  

Pada tahapan ini dilakukan pengeringan terhadap part yang 

telah dilakukan pengecatan 

- Cooling 

Tahapan ini dilakukan proses pendinginan part setelah 

pengeringan di dalam oven, pendinginan dilakukan dengan 

menggunakan kipas angin 

- Night Storage 

Pada tahapan terakhir ini merupakan tahapan dimana dilakukan 

pengecekan setelah dilakukan proses pengecatan dan 

pengeringan apakah terdapat defect atau tidak.  

4. Output 

Tahapan ini dilakukan pengecekan terhadap hasil dari pengecatan dan juga 

pada tahap ini dilakukan pemberian penomoran part sebelum part di kirim 

ke assembly. 

5. Customer 

Produk part yang telah lolos pengecekan akhir akan di di bungkus sebelum 

disimpan ke area warehouse. Dan akan dikirim ke lokasi pemasaran yang 

telah ditentukan oleh peusahaan. 

4.2.2   Measure (Tahap Pengukuran) 

Tahap selanjutnya adalah pengukuran kinerja saat ini sebagai acuan 

awal sebelum melakukan proses perbaikan  dan untuk mengetahui kondisi 

proses produksi perusahaan pada saat ini. Selain itu juga untuk  menetukan 

permasalahan yang ingin dianalisa dan dilakukan perbaikan. Dalam tahap 

ini hal yang dilakukan adalah melakukan perhitungan perhitungan Peta 

kendali P, Perhitungan  DPMO. 
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A. Perhitungan Peta Kendali P . 

Dalam perhitungan Peta kendali P maka harus menentukan terlebih dahulu 

hal – hal seperti Proporsi defect, Simpang Baku, batas kendali atas 

(UCL),batas kendali bawah (LCL) serta garis tengahnya (CL) yaitu 

sebagai berikut: 

 Contoh Perhitungan untuk data ke – 1 atau Januari 2017 

1. Proporsi Defect 

P = 
             

           
 = 

   

    
           

 

2.  P-bar (rata-rata nilai proporsi cacat) 

𝑝   =  
            

          
  

    

     
            

 

3. Simpang Baku (Sp) 

  𝑝  
√               

           
  

√                  

    
 0,010839 

 

4. Upper Control Limit (UCL) 

𝑈𝐶𝐿 (Upper Control Limit)  = (𝑝 𝑏𝑎𝑟) + 3 𝑝 =        + (3 𝑥  

0,010839) = 0.095707 

 

5. Central Line (CL) 

CL= (p bar) =         

 

6. Lower Control Limit (LCL) 

𝐿𝐶𝐿 = (𝑝 𝑏𝑎𝑟) - 3 𝑝 =         - (3 𝑥 0,010839) = 0.03068 

 

*Dan seterusnya hingga data urutan terakhir atau pada bulan desember 2017. 

Tabel dibawah ini merupakan hasil perhitungan untuk dijadikan Peta kendali P 

pada produk part Arm Suspension Upper. 
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Tabel 4.4 Tabel perhitungan peta kendali P 

No 
Unit di 

periksa 

Jumlah 

defect 
Proporsi 

Defect 

% 
UCL CL LCL 

1 2431 184 0,07569 8% 0,095707 0,06319 0,03068 

2 2337 167 0,07146 7% 0,095707 0,06319 0,03068 

3 2369 154 0,06501 7% 0,095707 0,06319 0,03068 

4 2537 156 0,06149 6% 0,095707 0,06319 0,03068 

5 2348 133 0,05664 6% 0,095707 0,06319 0,03068 

6 2230 145 0,06502 7% 0,095707 0,06319 0,03068 

7 2287 131 0,05728 6% 0,095707 0,06319 0,03068 

8 2476 152 0,06139 6% 0,095707 0,06319 0,03068 

9 2273 163 0,07171 7% 0,095707 0,06319 0,03068 

10 2274 137 0,06025 6% 0,095707 0,06319 0,03068 

11 2394 135 0,05639 6% 0,095707 0,06319 0,03068 

12 2197 122 0,05553 6% 0,095707 0,06319 0,03068 

  28153 1779           

 

Setelah dilakukan perhitungan dari data ke – 1 sampai data terakhir 

berdasarkan dari setiap data yang telah dikumpulkan maka lagkah selanjutnya 

dalah membuat peta kendali p yang bertujuan untuk melihat kinerja proses 

perusaahan pada saat periode tersebut. Berikut adalah peta  kendali P untuk 

produk pada Produk part Arm Suspension Upper 

Gambar 4.8 Peta Kendali P 
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Berdasarkan gambar peta kendali P pada Gambar 4.8 masih banyak data yang 

menyimpang dari garis tengah CL dan mendekati garis UCL dan LCL seperti 

pada data ke-1, ke-5, Ke-9,. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pengendalian 

kualitas pada part Arm Suspension Upper harus di lakukan perbaikan agar 

kedepannya dapat meningkatkan kinerja produksi. Dan juga agar tingkat defect 

dapat di minimalisir sehingga mengurangi kerugian perusahaan 

 

B.  Perhitungan Defect Per Million Oppurtunity (DPMO) Dan Tingkat Sigma  

Pengukuran  ini  dimaksudkan untuk mengetahui sejauh  mana suatu 

produk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, sebelum produk itu diserahkan 

kepada pelanggan. Dalam pengukuran kinerja ini digunakan satuan pengukuran 

DPMO (Defect Per Million Opportunities) untuk mengetauhi peluang produk 

defetc jika diproduksi sebanyak 1 juta produk dan tingkat sigma nya. Dan berikut 

ini adalah adalah perhitungan nilai DPMO dan tingkat Sigma pada part Arm 

Suspension Upper. 

Contoh Perhitungan  

*Perhitungan untuk data ke – 1 atau Januari 2017 

1.  Jumlah Unit (U) = 2431 

2. Jumlah Defect (D ) = 184 

3. Defect Opportunity / Number of Process (OP)  =  6  

4. Total Opportunity (TOP) =  Unit (U) x Opportunity (OP) = 2431 x 6  = 

14586 

5. Defect Per Unit (DPU) =  
                 

               
  

   

    
 0.075 

6. Deffect Per Oppurtunity (DPO)= 
                  

                       
 = 

   

     
          

7. Defect Per Million Opportunity (DPMO) = DPO x 1,000,000    

                     = 0.01261 x 1,000,000 = 12614,8 

8.Tingkat Sigma= Nilai DPMO dikonversikan sesuai tabel nilai Sigma 

Dan perhitungan seterusnya hingga data urutan terakhir hingga data yang 

dibutuhkan untuk melengkapi tabel yang masih kosong. Setelah perhitungan 

selsesai maka angka – angka akan muncul agar dapat melihat nilai DPMO dan 
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Tingkat sigma. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5  Tabel DPMO Dan 

Tingkat Sigma berikut. 

Tabel 4.5 Tabel DPMO Dan Tingkat Sigma 

No 
Jumlah 

Unit (U) 

Defect 

(D) 

Defect 

Oppt. (OP) 

Total 

oppt 
DPU DPO 

DPM 

O 

Tingkat 

Sigma 

1 2431 184  6 14586 0,0757 0,0126 12614,8 3.7 

2 2337 167  6 14022 0,0715 0,0119 11909,9 3.75 

3 2369 154  6 14214 0,0650 0,0108 10834,4 3.75 

4 2537 156  6 15222 0,0615 0,0102 10248,3 3.8 

5 2348 133  6 14088 0,0566 0,0094 9440,66 3.8 

6 2230 145  6 13380 0,0650 0,0102 10837,1 3.75 

7 2287 131  6 13722 0,0578 0,0095 9546,71 3.8 

8 2476 152  6 14856 0,0614 0,0102 10231,6 3.8 

9 2273 163  6 13638 0,0717 0,0120 11951,9 3.75 

10 2274 137  6 13644 0,0602 0,0100 10041, 3.85 

11 2394 135  6 14364 0,0564 0,0094 9398,5 3.8 

12 2197 122  6 13182 0,0555 0,0093 9255,04 3.85 

 Rata-rata DPMO dan tingkat sigma  
  

10525,8 
 3,8 

 

           Berdasarkan Tabel 4.5 tersebut. Nilai DPMO rata – rata proses produksi 

pada  part Arm Suspension Upper adalah 10525,8 artinya setiap memproduksi 

sebanyak satu juta produk, terdapat kemungkinan cacat sebanyak 10525,8  

produk. Sedangkan rata – rata tingkat Sigmanya adalah 3.8 Tingkat sigma 3.8 

merupakan tingkat sigma yang cukup baik namun  perlu lebih diperhatikan untuk 

meningkatkan tingkat sigma sehingga dapat mengurangi variasi cacat produk dan 

dapat menaikan  produktivitas produksi dan tentu saja akan menguntungankan 

untuk perusahaan itu sendiri. 
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analyze (TahapAnalisa)

Setelah mengetahui defect yang menjadi fokus utama dalam perbaikan

terhadap proses painting dari part Arm Suspension Upper dengan

menggunakan diagram pareto, maka langkah selanjutnya adalah mencari

penyebab masalah yang terjadi dengan menggunakan fishbone diagram agar

dapat mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya defect Over Coating.

Setelah itu melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap tingkat kegagalan

(failure) potensial yang ada pada defect terbesar yaitu over coating dengan

menggunakan table Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) terutama

pada akar-akar fungsi pada faktor-faktor yang mempengaruhi defect proses.

Gambar 5.1 Defect Over Coating

Cat yang mengalami lelehan atau berbentuk seperti bulatan-bulatan

putih merupakan defect dari Over Coating. Defect tersebut terjadi akibat

dari bergoyangnya part pada saat proses pencelupan. Dan dihkawatirkan

defect tersebut dapat menggangu proses produksi dari lini Ed Frame.
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5.1 Fishbone Diagram

5.1.1 Fishbone Diagram Defect Over Coating

Gambar 5.2 Fishbone Diagram Defect Over Coating
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Faktor Penyebab masalah yang terjadi pada defect Over Coating yaitu :

1. Faktor Mesin (Machine)

Dalam defect over coating yang mengakibatkan banyaknya terdapat

defect dikarenakan setingan arus listrik pada mesin yang

berubah-ubah atau tidak standar maka akan mengakibatkan tingkat

kadar ketebalan cat berubah dan menimbulkan perubahan

penumpukan cat maka mengakibatkan cat mengumpal.

2. Faktor Metode (Methods)

Faktor Metode merupakan salah satu faktor yang sangat penting

karena merupakan standarisasi atau acuan pelaksanaan suatu

proses. Dalam permasalahan Over Coating ini, metode yang

diterapkan kurang baik karena tempat dudukan part yang kurang

presisi sehingga menyulitkan dalam pemasangan part dan juga cara

pencelupan skid terlalu terburu-buru sehingga mengakibatkan part

berubah posisi dan juga tidak dilakukan proses swing pada saat di

tanki ED.

3. Faktor Material (Materials)

Material cat yang terlalu lama tersimpan di gudang pada umumnya

akan menggumpal dan kadaluarsa. Kemudian faktor bahan-bahan

kimia seperti kotoran dari sisa proses pembersihan juga faktor dari

skid yang kotor menyebabkan material cat terkontaminasi. Oleh

karena itu biasanya material cat dan thenner yang digunakan harus

dipastikan dalam keadaan bagus.

4. Faktor Manusia

Faktor manusia sangat berperan aktif dalam produksi yang

dihasilkan, karena manusia bertindak sebagai operator yang sangat

mempengaruhi dalam pembuatan produk. Kurangnya pengetahuan

dan ketelitian yang disebabkan oleh operator tidak terlatih dan

terampil dalam pengerjaan proses pengecatan dan pemasangan part,

kurangnya pengetahuan dan ketelitian ini karena masih minimnya

pengetahuan operator tentang proses pengecatan.
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5.2 Analisa FMEA (Failure Mode And Effect Analysis).

Dari pengolahan data yang dilakukan maka defect yang akan dilakukan

analisa adalah Over Coating Painting.

Untuk melakukan analisa defect tersebut, maka langkah analisa selanjutnya

yang dilakukan adalah menganalisa penyebab kegagalan yang potensial dan

mengevaluasi prioritas resiko dengan menggunakan metode FMEA (Failure

Mode And Effect Analysis).

Angka pembobotan yang digunakan pada FMEA (Failure Mode And Effect

Analysis) ini didapat dari hasil observasi dan wawancara atau diskusi dengan

pihak - pihak terkait antara lain pihak manager produksi, operator painting,

dan Quality Assurance..
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Mode
Kegagalan

Jenis Defect
Potensi Efek
Kegagalan

Penyebab Potensi Kegagalan
Severity

(s)
Occuranc
e (o)

Detection
(D)

RPN

Painting
Over

Coating 

Bagian yang
seharusnya tidak
tercoating menjadi

tercoating 

Pemasangan part yang tidak benar karena tempat
dudukan yang tidak presisi

7 6 6 252

Tempat dudukan part tidak presisi sehingga mudah
bergoyang saat proses pengecatan

8 6 6 288*

Operator kurang memahami cara pemasangan part
ke skid dan kurang berpengalaman

7 5 5 175

Settingan Mesin, dan juga Arus listrik tingkat
parameter check material dalam di ED tidak sesuai

6 5 5 150

Pencelupan Skid tidak benar dan juga tidak
dilakukan proses swing 5 6 6 180

Material cat di dalam tanki tidak memenuhi standar
parameter yang ada di lab

6 5 4 120

Material part kotor atau terdapat minyak 5 4 6 120

5.2.1 Failure Mode Effect Analysis (FMEA) defect Over Coating

Sumber : Pengolahan Data Tabel 5.1 Tabel FMEA Defect Over Coating
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5.2.2 Analisa Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) Defect Over Coating

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing penyebab

kecacatan memiliki nilai RPN (Risk Priority Number) sendiri. Nilai tersebut

diperoleh dari hasil perkalian antara “S” yang di ambil dari severity

(kegawatan), “O” yang di ambil dari kata occurence (frekuensi), dan “D”

yang berarto Detectability (deteksi). Penentuan angka-angka tersebut

dilakukan secara subjektif melalui diskusi pihak yang terkait. Nilai RPN

dapat dijadikan faktor yang menentukan prioritas penanganan masalah dari

sekian banyak yang ada dalam tabel FMEA diatas.

Dari 5 penyebab fakor terjadi defect Over Coating pada part Arm

Susoension Upper. Dapat diketahui ada 2 penyebab yang memiliki jumlah

nilai RPN tertinggi yang menyebabkan defect berdasarkan responden berikut

penjelasannya:

1. Tempat dudukan part tidak presisi sehingga mudah bergoyang saat

proses pengecatan

Dari hasil FMEA ternyata Tempat dudukan part tidak presisi sehingga

mudah bergoyang saat proses pengecatan memiliki rating RPN terbesar

yaitu sebesar 288. Modus ini menyebabkan terjadi part bergoyang pada

saat proses pencelupan dan bagian permukaan part akan terdapat defect

seperti bulatan-bulatan putih dan hal tersebut menyebabkan defect yang

cukup banyak.

2. Pemasangan part yang tidak benar karena tempat dudukan yang tidak

presisi

Dari hasil FMEA ternyata Pemasangan part yang tidak benar karena

tempat dudukan yang tidak presisi ini memiliki niai skor 252. Modus ini

menyebabkan operator kesulitan dalam pemasangan part kedalam skid.

3. Operator kurang memahami cara pemasangan part ke skid dan kurang

berpengalaman

Dari hasil FMEA ternyata Operator kurang memahami cara pemasangan

part ke skid dan kurang berpengalaman ini memiliki niai skor 175.

Modus ini menyebabkan operator kesulitan dalam pemasangan part

kedalam skid.
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Faktor
Penyebab Kegagalan

(Defect)
Usulan Tindakan Perbaikan

1 Methode

Tempat dudukan part tidak presisi
sehingga mudah bergoyang saat

proses pengecatan

Melakukan perubahan posisi
dudukan part dengan yang baru

2 Man

Pemasangan part yang tidak benar
karena tempat dudukan yang tidak

presisi

Melakukan training kepada
Operator tentang pemasangan part

yang benar

3 Machine

Operator kurang memahami cara
pemasangan part ke skid dan

kurang berpengalaman

Melakukan training kepada
Operator tentang pemasangan part

yang benar

4 Method
Material cat di dalam tanki
tidak memenuhi standar
parameter yang ada di lab

Melakukan pengecekan rutin
terhadap kadar cat sebanyak 3 kali

dalam 1 shift

5 Man
Settingan Mesin, dan juga Arus
listrik tingkat parameter check

material dalam di ED tidak sesuai

Melakukan pengecekan rutin
terhadap arus listrik yang mengalir

6 Material
Material part kotor atau terdapat

minyak

 Melakukan pembersihanpart secara
manual sebelum proses pengecatan

dalam ED Frame

5.2.3 Improvement (TahapPerbaikan)

Tahap perbaikan merupakan tahap yang keempat dalam penggunaan

metode DMAIC. Pada tahap ini dilakukan usulan – usulan perbaikan

terhadap defect yang paling dominan yaitu Over Coating. Pembuatan

tahap usulan perbaikan ini diharapkan dapat meminimalisir defect pada

produk tesebut dari sisi faktor – faktor produksi yang ada dilapangan.

Tabel berikut dibuat sesuai dengan urutan prioritas tabel FMEA tentang

penyebab defect produk part Arm Suspension Upper yang dapat dilihat

pada tabel di bawah berikut

Tabel 5.2 Tabel Usulan Perbaikan Pada Faktor Penyebab Defect Over Coating

NO
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5.3 Control (TahapPengendalian)

Tahap pengedalian merupakan tahap yang kelima dan merupakan

yang terkakhir dalam penggunaan metode DMAIC. Tahap ini adalah

tahap terakhir dari penerapan metode DMAIC pada six sigma yang

bertujuan untuk mengendalikan proses sehingg a berjalan sesuai dengan

tujuan awal dan diharapakan permasalahan yang sudah terjadi tidak

terulang kembali dilain waktu.

Pengawasan terhadap kegiatan produksi selalu diawasi oleh

bagian quality assurance (QA) dan melakukan rapat koordinasi antara

departemen produksi dan bagian quality Control (QC) Beberapa

tindakan – tindakan pengendalian yang diperlakukan adalah sebagai

berikut :

1. Rutin melakukan perwatatan mesin – meisn di area produksi dan

melakukan perbaikan mesin secara berkala.

2. Supervisor dan pihak terkait harus rutin memberikan pemahaman

SOP yang baik para tenaga kerja dapat bekerja dengan baik,

terutuama tenaga kerja yang masih baru bekerja dia area tersebut.

3. Sebaiknya memastikan kondisi tenga kerja dalam keadaan fit unutk

berkerja

4. Supervisiosr dan pihak terkait harus rutin mengecek proses produksi

yang berlangsung.

5. Jika menemukan kesalahan proses produksi maka harus diperbaiki

scepatnya,

6. Melakukan pengawasan terhadap barang baku yang digunakan agar

kualitas prosuk yang diproduksi dapat tetap terjaga

7. Pembuatan usulan perbaiakan secara terus menerus (continous

improvement ) secara berkala agar proses produksi berlangsung

dengan baik
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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 - pihak yang berkepentingan dalam upaya

untuk meningkatkan efisiensi dari suatu kegiatan produksi.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada proses painting

produksi part Arm Suspension Upper di PT. Toyota Motor Manufacturing

Indonesia, maka adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai

berikut :

1. Berdasarkan pengumpulan data yang sudah dilakukan di lokasi penelitian

maka dapat diketeuhi terdapat 6 jenis defect yang terjadi pada part Arm

Suspension yaitu Over Coating, Sagging, Belang-Tipis, Flex Oil, Air

Pocket dan Touch Mark. Lalu berdasrakan analisa diagram pareto diantara

ke 6 jenis defect yang ada jenis defect Over Coating terlepas yang

merupakan defect terbanyak dengan persentase 40%

2. Berdasarkan diagram fishbone dari jenis defect Over Coating pada proses

painting untuk part Arm Suspension Upper periode bulan Januari –

Desember tahun 2017, memiliki faktor penyebab defect sebagai berikut

Faktor Penyebab defect Over Coating yaitu :

1. Faktor Mesin

Dalam defect over coating yang mengakibatkan banyaknya terdapat

defect dikarenakan setingan arus listrik pada mesin yang berubah-ubah

atau tidak standar maka akan mengakibatkan tingkat kadar cat berubah

dan menimbulkan penumpukan cat maka mengakibatkan cat

mengumpal menyerupai bulatan.

2. Faktor Metode (Methods)

Faktor Metode merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena
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merupakan standarisasi atau acuan pelaksanaan suatu proses. Dalam

permasalahan Over Coating ini, metode yang diterapkan kurang baik

karena cara pencelupan skid terlalu terburu-buru sehingga

mengakibatkan part berubah posisi dan juga tidak dilakukan proses

swing pada saat di tanki ED.

3. Faktor Material (Materials)

Material cat yang terlalu lama tersimpan di gudang pada umumnya

akan menggumpal dan kadaluarsa. Kemudian faktor bahan-bahan

kimia seperti kotoran dari sisa proses pembersihan juga faktor dari skid

yang kotor menyebabkan material cat terkontaminasi. Oleh karena itu

biasanya material cat dan thenner yang digunakan harus dipastikan

dalam keadaan bagus.

4. Faktor Manusia

Faktor manusia sangat berperan aktif dalam produksi yang dihasilkan,

karena manusia bertindak sebagai operator yang sangat mempengaruhi

dalam pembuatan produk. Kurangnya pengetahuan dan ketelitian yang

disebabkan oleh operator tidak terlatih dan terampil dalam pengerjaan

proses pengecatan dan pemasangan part, kurangnya pengetahuan dan

ketelitian ini karena masih minimnya pengetahuan operator tentang

proses pengecatan.

3. Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan menggunakan metode DMAIC

pada tahap Improvement ada beberapa usulan yang dapat diberikan untuk

mengurangi Jumlah defect yaitu dengan cara melakukan pengecekan

terhadap mesin dan juga tingkat kadar kekentalan cat. Untuk usulan utama

yaitu dengan cara membuat alat (tools) untuk mengurangi defect tertinggi

yaitu over coating. Alat yang dibuat berupa improvement terhadap tempat

menggantungnya part (skid). Hal ini dilakukan guna angka defect tertinggi

dapat dikurangi

6.2 Saran
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Defect yang terjadi pada proses painting untuk part dari Arm Suspension

upper produk PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia pada periode bulan

Januari – Desember tahun 2017 memiliki beberapa faktor yaitu meliputi

faktor 4M (Man, Materials, Machines, Methods). Tentunya hal ini harus

dilakukan perbaikan secara terus-menerus untuk mengendalikan kualitas

produk serta meminimalisir angka defect agar dapat meningkatkan

produktivitas dari perusahaan.

Peneliti berasumsi bahwa saran atau cara yang dapat dilakukan

perusahaan untuk meminimalisir dan menekan angka defect dapat dilakukan

dengan cara memperbaiki faktor-faktor penyebab defect yaitu:

1. Man (manusia)

a. Tingkatkan training berkala untuk menambah wawasan dan inovasi

pekerja / operator,

b. Melakukan breifeng rutin setiap pagi sebelum melakukan proses

produksi.

c. Tingkatkan penerapan SOP (Standar Operating Procedur) cara

pengecetan yang baik ,

d. Melakukan penelitian tingkat stress karyawan / kelelahan kerja dalam

melakukan keperjaannya agar menurunkan tingkat stress sehingga

dapat meningkatkan produktivitas karyawan,

2. Materials (material)

a. Melakukan penelitian dan pencarian supply bahan baku yang memiliki

standar tinggi agar kualitas produksi meningkat,

3. Machines (mesin)

a. Meningkatkan maintenance mesin berkala khususnya pada mesin ED

tank inti,

b. Melakukan pemeriksaan rutin pada mesin setiap sebelum mesin

dijalankan,

c. Melakukan studi kelayakan mesin,

d. Melakukan pengecekan terhadap arus listrik sebelum melakukan

proses produksi
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e. Melakukan riset studi kelayakan pergantian mesin berteknologi baru.

4. Methods (metode)

a. Melakukan penelitian untuk mencari cara tepat dalam inspection untuk

mengontrol proses produksi,

b. Melakukan analisa terhadap pemasangan part ke skid dengan mudah.
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Data Defect part Arm Suspension Upper Periode Januari – Desember 2017
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