
TUGAS AKHIR

ANALISA PENGENDALIAN KUALITASUNTUK MENGURANGI

DEFECT PRODUK PADAKABEL FIBER OPTIK AERIAL G.652D

STEL K - 017 DENGAN METODE DMAIC (DEFINE MEASURE

ANALYZE IMPROVEMENT CONTROL) DI PT. SUPREME CABLE

MANUFACTURING& COMMERCE. (PT. SUCACO)

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Kelulusan Mata Kuliah Tugas Akhir
Pada Program Sarjana Strata Satu (S1)

Disusun Oleh:

Muhammad Fauzan

41614010038

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

FAKULTASTEKNIK

UNIVERSITASMERCU BUANA

JAKARTA

2018



IV

ABSTRAK

PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk, (PT. SUCACO)

adalah perusahaan nasional yang bereka di bidang manufaktur yang

memproduksi berbagai jenis – jenis kabel, salah satunya adalah Kabel FO Aerial

G.652 D STEL K – 017. Masalah yang terjadi adalah ketika dalam proses

pembuatannya terdapat produk yang mengalami defect karena pada saat Produksi

di PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk masih terdapat produk

yang belum sesuai standar yang telah ditentukan. Keadaan ini dapat berakibat

pada meningkatnya biaya produksi dan penurunan kualitas produk yang pada

akhirnya mengurangi profit bagi perusahaan. Dalam proses pembuatan produk

mengalami defect selama tahun 2016-2017 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.

Diketauhi ada 4 jenis defect berdasarkan pengolahan data, yaitu jenis defect

Kulit kabel kasar dengan persentase 24,9%, printing tidak sempurna persentase

16.4%, besi penyangga lepas 44,6% dan fiber putus dengan persentase 14,1%.

Lalu untuk nilai sigma pada proses prosuksi produk diketauhi sebesar 3,63

selama periode tersebut. Berdasarkan tabel perhitungan FMEA Part Wire Metal

Connector pada mesin outer sheath tidak bekerja secara optimal merupakan

penyebab produk defect dengan nilai RPN tertinggi. Berdasarkan peneleitian

yang sudah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu jenis defect besi

penyangga terlepas yang merupakan defect dominan dengan persentase 44,6%.

Sedangkan faktor yang menyebakan defect ada 4 faktor yaitu manusia, mesin,

material dan metode. Lalu usulan perbaikan yang dapat diberikan adalah

pengecekan mesin tertuama pada mesin outer sheath, lebih rutin melakukan

perawatan mesin secara berkala, memberikan pelatihan kepada pekerja untuk

meningkatkan ketrampilan berkerja.

Kata kunci: peningkatan kualitas, six sigma, DMAIC
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ABSTRACT

PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (SUCACO) is a

national company engaged in manufacturing that produces various types of cables,

one of them is Aerospace FO Aerial G.652 D STEL K - 017. Problems that occur

are when in the process manufacture there are products that have defect because at

the time of Production at PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk

there are still products that have not complied with predetermined standards. This

situation can result in increased production costs and decreased product quality

that ultimately reduce profits for the company. In the process of making the

product defect during the year 2016-2017 so that researchers will be more

concentrated to improve product quality. . To improve the quality, researchers used

the six sigma method consisting of five stages. The stage is known as DMAIC

which bribes the abbreviations stands for each of the stages of define, measure,

analyze, improve, and control. There are 4 types of defects based on data

processing, ie defect type of rough cable with 24.9% percentage, imperfect

printing percentage 16.4%, 44.6% off and 44.1% off fiber buffer with 14.1%.

Then for the sigma value in the product proccessed process diketauhi amounted to

3.63 during the period. Based on the FMEA table Part Wire Metal Connector on

outer sheath machine is not working optimally is the cause of defect product with

the value of highest RPN score. Based on the research that has been done, it can be

concluded that the type of iron defect of the detached buffer which is the dominant

defect with a percentage of 44.6%. While the factors that cause defects are 4

factors: human, machine, material and method. Then the improvement proposal

that can be given is to check the machine especially on the outer sheath machine,

more routinely perform machine maintenance, provide training to workers to

improve work skills.

Keywords: quality improvement, six sigma, DMAIC
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya yang penting agar dapat unggul dalam persaingan industri

pada pasar global saat ini yaitu memberi perhatian penuh terhadap kualitas produk

yang diproduksi, agar dapat memenuhi standar manajemen mutu internasional.

Suatu perusahaan akan berhasil meraih pasar apabila kualitas atau mutu produknya

baik, akan tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti harga jual yang

dapat bersaing dan juga pelayanan terhadap konsumen. Mutu produk baik atau

tidak tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti : mutu bahan

mentah produk yang diproduksi, kondisi mesin yang baik, sumber daya manusia

yang baik yaitu operator sehat jasmani dan rohani yang terampil, yang dapat

bekerja efektif memproduksi suatu produk pada perusahaan.

Kualitas didefinisikan sebagai konsistensi peningkatan atau perbaikan atau

penurunan variansi karakteristik disuatu produk (barang dan jasa) yang dihasilkan,

agar memenuhi kebutuhan yang telah dispesifikasikan, guna meningkatkan

kepuasan pelanggan internal atau eksternal. Berdasarkan pengertian dasar tentang

kualitas tersebut, tampak bahwa kualitas berfokus pada pelanggan (customer

focused quality). Kualitas dalam pengendalian proses statistik adalah bagaimana

baiknya suatu barang atau jasa itu memenuhi spesifikasi dan toleransi yang

ditetapkan oleh bagian desain dari perusahaan.

Pengendalian kualitas adalah aktivitas keteknikan dan manajemen, yang

dengan aktivitas itu diukur ciri-ciri kualitas produk, membandingkannya dengan

spesifikasi atau persyaratan, dan mengambil tinadakan penyehatan yang sesuai

apabila ada perbedan antara penampilan yang sebenarnya dan yang standar.

Pengendalian kualitas merupakan teknik dan manajemen, mengukur karakteristik

kualitas dari barang atau jasa kemudian membandingkan hasil pengukuran itu

dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pengguna, serta mengambil tindakan

perbaikan yang tepat apabila ditemukan perbedaan antara performasi aktual dan

standar.
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PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk, (PT. SUCACO) yang

kini telah terbukti menjadi pabrik kabel bermutu tinggi di Indonesia. Berhasil

menghadapi setiap perubahan dan tantangan selama lebih dari 4 dekade. PT.

SUCACO dapat tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan teknologi pasar

dan semua wujud keberhasilan ini tidak akan tercapai tanpa tekad kuat yang

berpegang pada visi misi para pendiri SUCACO yang saat ini sudah berjalan

sampai tiga generasi. Dan Sampai Saat ini PT. SUCACO Telah Menjadi Produsen

kabel yang mensuplai kebutuhan kabel kepada perusahaan besar seperti PLN,

Telkom, dl. Untuk Menjaga Kualitas Produknya yang dihasilkan PT. SUCACO

Telah menerapkan ISO 90001:2008, ISO 140001 dan OHSAS 180001:2007 dan

5-R untuk menjaga kinerja para Karywaanya. Namun kenyataanya ketika

melakukan proses produksi dipabrik ada saja hal – hal yang tidak dinginkan

seperti halnya produk – produk yang tidak sesuai standar perusahaan, meskipun

pihak perusahaan sendiri telah melakukan kegiatan untuk menjaga standar mutu

produk yang dihasilkan. Contohnya pada produk Defect Kabel FO Aerial G.652 D

STEL K – 017 dan Kabel Burried F.734 D STEL K – 016 Hal ini bisa kita lihat

melalui Grafik dibawah ini

Gambar 1. 1 Jumlah Defect Kabel FO Aerial G.652 D STEL K – 017 dan

Kabel Burried F.734D STEL K – 016
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Dari grafik diatas bahwa masih terjadi jumlah angka yang tidak stabil atau

fluktuasi untuk jumlah produk defect .Maka Kualitas produk yang dihasilkan PT.

SUCACO tentu harus terus 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. Alasan peneliti untuk memilih

produk Kabel Fiber Optik Aerial G.652D STEL K – 017 karena masih terjadi

jumlah defect yang cukup signifikan dibanding produk lainnya dan rekomendasi

dari pembimbing lapangan di perusahaan tersebut agar dapat memberi solusi atau

masukan atas permalahan yang ada.

Banyak sekali metode yang mengatur atau membahas mengenai kualitas

dengan karakteristiknya masing-masing, salah satunya adalah pengendalian

kualitas secara ilmiah, Salah satu metode yang bisa digunakan dalam membantu

memecahkan permasalahan ini adalah dengan metode DMAIC (Define, Measure,

Analyze, Improve, Control).

Menurut Neuman (2006) Define, Measure, Analyze, Improve, dan

Control (DMAIC) merupakan proses peningkatan terus-menerus menuju target

six sigma. DMAIC dilakukan secara sistematik berdasarkan ilmu pengetahuan

dan fakta.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah pada Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa saja jenis-jenis defect yang ada pada kabel fiber optik Aerial G.652D

STEL K – 017?

2. Apa saja faktor – faktor yang menjadi penyebab defect dominan pada

kabel fiber optik Aerial G.652D STEL K – 017?

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

kabel fiber optik AeriaL G.652D STEL K – 017?
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1.3 TujuanPenelitian

Adapun tujuan penelitian ini dibuat adalah sebagai berikut:

1. Mengetauhi jenis - jenis defect pada produk kabel fiber optik Aerial

G.652D STEL K – 017.

2. Mengetauhi faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab defect

dominan pada kabel fiber optik Aerial G.652D STEL K – 017

3. Memberikan usulan/perbaikan untuk mengurangi defect dominan pada

produk kabel fiber optik AERIAL G.652D STEL K – 01 dengan bantuan

metode DMAIC.

1.4 Batasan Masalah

Agar penulisan pemelitian 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 Kabel Fiber Optik Aerial

G.652D STEL K – 01

2. Data - data yang diperoleh dan digunakan adalah data defect produk yang

berasal dari departemen Quality Control dan Quality Assurance PT

SUCACO Pada periode 2016 - 2017

3. Pendekatan metode dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini

hanya melingkupi metode DMAIC

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.
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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.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas analisis data dengan menggunakan metode DMAIC 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 perusahaan itu.

BAB V 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 

TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1  Konsep Dan Teori 

2.1.1 Pengertian Kualitas 

     Pengendalian kualitas didefinisikan sebagai 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.Tujuan utama dari 

pengendalian kualitas adalah pencegahan terjadinya ketidak sesuaian. Setiap proses 

berusaha mencegah terjadinya kegagalan produk (defect), produk yang mengalami 

proses ulang, maupun produk yang mengalami penurunan harga jual, bahkan 

menjadi produk gagal (reject). Pencegahan yang dilakukan diharapkan menghindari 

meningkatnya biaya produksi tinggi atau kerugian. 

       Dalam mendefinisikan kualitas produk, ada lima pakar utama dalam 

manajemen mutu terpadu Total Quality Management (TQM) yang saling 

mengemukakan pendapatnya. Di bawah ini adalah pengertian kualitas menurut lima 

pakar TQM yaitu: 

         Menurut Deming (2009) Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. 

Apabila Juran mendefinisakan kualitas sebagai fitness for use dan Crosby sebagai 

conformance to requirement, maka Deming mendefisinikan kualitas sebagai 

kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus benar-benar 

dapat memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang akan 

dihasilkan. 

          Menurut Crosby (2008)  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. 

         Menurut Feigenbaum (2009)  Kualitas adalah suatu kepuasan pelanggan 

sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk dikatakan berkualitas apabila 

dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan 

apa yang diharapkan. 
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         Menurut Garvin (2008) 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 perubahan kualitas produk 

tersebut, diperlukan perubahan atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, 

perubahan proses produksi dan tugas, serta perubahan lingkungan perusahaan agar 

produk dapat memenuhi harapan. 

          Menurut Ginting (2007) 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 perubahan kualitas produk 

tersebut, diperlukan perubahan atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, 

perubahan proses produksi dan tugas, serta perubahan lingkungan perusahaan agar 

produk dapat memenuhi atau melebihi harapan konsumen. 

Adapun Beberapa pengertian kualitas antara lain:  

1. Kualitas merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan produk dan 

jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. 

Assauri (2008)  

2. Kualitas merupakan totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang 

menunjukkan kemampuannya untuk memutuskan kebutuhan-kebutuhan 

yang tampak jelas maupun yang tersembunyi Render (2007)  

3. Kualitas merupakan jumlah dari atribut atau sifat-sifat sebagaimana 

dideskripsikan di dalam produk produk yang bersangkutan Ahyari (2008).  

Jadi dapat disimpulkan kualitas adalah totalitas bentuk,karakteristik dan 

atribut sebagaimana dideskripsikan di dalam produk (barang /jasa), proses 

dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan / kebutuhan 

konsumen. 

 

2.1.2 Pengertian Pengendalian Kualitas (QC) dan Pemastian Mutu (QA) 

         Sasaran terpenting pengendalian mutu ialah memastikan mutu produk. Inilah 

yang disebut Pemastian Mutu (Quality Assurance). Semula pengendalian mutu 

hanya terbatas pada mengurangi jumlah produk yang cacat di jalur produksi, tetapi 
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kini pengendalian mutu terpadu yang meliputi semua bidang di hulu dan hilir 

termasuk perancangan pengembangan dan pemasaran. Pengendalian mutu terpadu 

ialah sistem yang efektif untuk memadukan pengembangan mutu, dan usaha-usaha 

perbaikan mutu dari berbagai divisi di sebuah perusahaan sehingga sedemikian rupa 

memungkinkan produksi mencapai tingkat yang paling ekonomis. 

Menurut Fachrurrozi (2016) Pengendalian  mutu adalah 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 meliputi bukan saja 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 

10. Pengembangan technologi 

11. Diagnosis dan pengawasan 

Sementara itu, definisi kesalahan atau cacat sama, kecuali berkaitan dengan 

penggunaan atau kepuasan. 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 
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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.  

 

  2.1.3  Dimensi Kualitas 

   Ada 8 dimensi kualitas yang dikembangkan Garvin dan dapat digunakan 

sebagai kerangka perencanaan strategis dan analisis terutama untuk produk 

manufaktur. Dimensi tersebut adalah:  

 Kinerja : karakteristik dari produk inti. 

 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 

dapatdigunakan. 

 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. 
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         Setiap pelanggan, termasuk kita sendiri menginginkan produk yang 

berkualitas tinggi. Dalam sebuah perusahaan Manufaktur yang menghasilkan 

berbagai produk setiap harinya, Kualitas merupakan faktor yang terpenting 

dalam menjamin kelangsungan pesanan produk dan juga tingkat profitabilitas 

perusahaannya. Jadi,  apa yang sebenarnya dimaksud dengan kualitas dan apa 

saja yang dinilai pada produk tersebut sehingga dapat dikatakan produk yang 

berkualitas. 

Sejumlah pakar mendefinisikan kualitas sebagai memenuhi atau bahkan melebih 

I kebutuhan customer atau pelanggan di masa sekarang dan masa depan. Ada 

juga yang mengartikan kualitas sebagai kesesuaian penggunaan sebuah produk 

atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan. ISO 9000 mendefinisikan 

kualitas sebagai totalitas features dan karakteristik dari produk yang 

menandakan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan customer. 

Selain itu, kualitas memerlukan suatu proses perbaikan yang terus 

menerus, yang dapat diukur, baik secara individual, organisasi, korporasi dan 

tujuan kinerja nasional. Dukungan manajemen, karyawan dan pemerintah untuk 

perbaikan kualitas adalah penting bagi kemampuan berkompetisi secara efektif 

di pasar global. Perbaikan kualitas lebih dari suatu strategi usaha, melainkan 

merupakan sumber penting kebanggaan nasional. Komitmen terhadap kualitas 

merupakan suatu sikap yang diformulasikan dan didemonstrasikan dalam setiap 

lingkup kegiatan dan kehidupan, serta mempunyai karakteristik hubungan yang 

paling dekat dengan anggota masyarakat. 

  Menurut Hendra (2009) Konsep kualitas harus bersifat menyeluruh, baik 

produk maupun prosesnya. Kualitas produk meliputi kualitas bahan baku dan 

barang jadi, sedangkan kualitas proses meliputi kualitas segala sesuatu yang 

berhubungan dengan proses produksi perusahaan manufaktur dan proses 

penyediaan jasa atau pelayanan bagi perusahaan jasa. Kualitas harus dibangun 

sejakawal.
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Berikut hal – hal yang penting yang harus diperhatikan tentang kualitas: 

1. Sebuah fungsi penting pada tahap pembuatan adalah menganalisa dan mengoreksi 

persoalan-persoalan yang muncul dalam produksi percobaan (trial production) dan 

dalam proses produksi sebelumnya. 

2. Memastikan bahwa semua aktifitas pemastian mutu yang dilaksanakan selama 

produksi benar-benar dipahami. 

Gugus kendali mutu yang dikepalai oleh Manager Pabrik mungkin memeriksa 

pengendalian mutu untuk setiap proses, mendukung bidang-bidang dimana 

pengendalian mutunya lemah, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan atau 

dengan kata lain mengawasi kegiatan-kegiatan pengendalian mutu bagi semua 

proses pembuatan untuk menjamin bahwa mutu pembuatan akan dipertahankan 

pada setiap tahapan. 

3. Melaksanakan pemeriksaan mutu dan pemrosesan keluhan  

keluhan mengenai mutu (defective return) menunjukan bahwa pemastian mutunya 

tidak memadai. 

4. Pengendalian mutu atas pencantuman label pada label 

Memastikan agar standard mutu untuk label dan segala bahan penjelasan adalah 

sama pentingnya dengan produk itu sendiri. 

5. Layanan purna jual / after sales service 

Menjamin bahwa perusahaan siap untuk memberikan pemeriksaan purna jual, 

pemeliharaan dan layanan perbaikan juga merupakan bagian dari pemastian mutu. 

6. Inspeksi mutu produk & pengawasan sistem pemastian mutu 

Sekali titik permasalahan itu ditemukan, diperlukan tindakan untuk memastikan 

bahwa kekeliruan yang sama tidak akan terulang. Inilah proses melakukan 

pemeriksaan mutu produk. 

7. Mengumpulkan-menganalisa-menggunakan data mutu 

Mutu senantiasa perlu diperbaiki, tetapi sama perlunya juga untuk memastikan 

bahwa mutu itu tidak akan merosot. Untuk menjaga kegiatan pemastian mutu itu 

tetap konsisten dengan permintaan mutu yang berubah-ubah, perlu mengumpulkan 

data dan informasi yang mutakhir dan betul, serta melakukan perubahan berdasarkan 

analisis yang seksama terhadap data ini 
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2.1.4  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas 

      Menurut Feigenbaum (2008) 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 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. 
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7. Mesin dan Mekanik (Machine and Mechanication) 

Kualitas yang baik menjadi sebuah faktor kritis dalam memelihara 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. 

2.1.5   Pengertian Six Sigma 

         Sigma (α) merupakan sebuah abjad Yunani yang menunjukkan standar 

deviasi dari suatu proses. Standar deviasi mengukur variasi atau jumlah 

persebaran suatu rata-rata proses. Nilai sigma dapat diartikan seberapa sering 

cacat yang mungkin terjadi. Jika semakin tinggi tingkat sigma maka semakin kecil 

toleransi yang diberikan pada kecacatan sehingga semakin tinggi kapabilitas 

proses, dan hal itu dikatakan semakin baik. Dalam esensinya, Six Sigma 

menganjurkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara cacat produk dan 

produk yang dihasilkan, reliability, costs, cycle time, inventory, schedule, dll. Bila 

jumlah cacat yang meningkat, maka jumlah sigma akan menurun. Dengan kata 

lain, dengan nilai sigma yang lebih besar maka kualitas produk akan lebih baik. 

Six sigma merupakan suatu metode pengendalian dan peningkatan kualitas yang 

diterapkan oleh perusahaan Motorola sejak tahun 1986, yang merupakan 

terobosan baru dalam bidang manajemen kualitas. 

Six sigma disebut sebuah sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk 

mencapai, mempertahankan dan memaksimalkan sukses bisnis. Six sigma secara 

unik dikendalikan oleh pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan pelanggan, 

pemakaian yang disiplin terhadap fakta, data dan analisis statistic.  
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Perhatian yang cermat untuk mengelola, memperbaiki dan menanamkan 

kembali proses bisnis. Iasya (2015) Definisi lain dari six sigma adalah sebuah 

proses yang mengaplikasikan alat-alat statistik dan teknik meredusi cacat sampai 

didefinisikan tidak lebih dari 3,4 cacat dari satu juta kesempatan unutk mencapai 

kepuasan untuk lebih pada pelanggan dan share sholder dengan memfokuskan 

pada perbaikan kualitas dan produktivitas perusahaan Kumar (2008) 

Kalau pada umumnya standar kualitas dinyatakan dalam +/- 3 sigma,  

maka six sigma menggunakan +/- 6 sigma. Namun demikian, jika kita hitung 

berapa banyak produk yang akan ada di luar batas permintaan atau produk cacat 

berdasarkan statistik, angkanya jauh lebih kecil daripada 3,4 dpmo (defect per 

million opportunity). Jumlah produk cacat “hanya” 3,4 dalam satu juta produk 

atau potensinya sebenarnya sudah sangat kecil mengingat masih banyak 

organisasi yang beroperasi dengan tingkat cacat dalam persen (per seratus 

produk). 

Meurut Sumayang dan Kholil (2013), ukuran enam sigma (six sigma) pada 

kurva normal mewakili tingkatan kualitas jumlah produk yang harus dalam 

kondisi baik dengan probabilitas 0,99999966660 (probabilitas yang diijinkan 

berarti 1-0,99999966660), yang artinya hanya diijinkan jumlah produk yang cacat 

adalah 3,4 per satu juta produk. Atau dengan kata lain enam sigma adalah tingkat 

yang setara dengan variasi proses sejumlah setengah dari yang ditoleransi oleh 

setiap desain dan dalam waktu yang sama memberi kesempatan agar rata-rata 

produksi bergeser sebanyak 1,5 defiasi standar dari target. 

 

Metrik Dan Pengukuran Six Sigma 

Meurut Leitch (2010), metrik adalah cara untuk mengukur karakter 

tertentu yang diferifikasi, dinyatakan baik secara numeric (misalnya persentasi 

kecacatan) ataupun secara kualitataif (tingkat kepuasan). Metrik menyediakan 

informasi mengenai kinerja dan memberi kesempatan kepada 

Dalam esensinya, Six Sigma menganjurkan bahwa terdapat hubungan yang kuat 

antara cacat produk dan produk yang dihasilkan, reliability, costs, cycle time, 

inventory, schedule, dll. Bila jumlah cacat yang meningkat, maka jumlah sigma akan 

menurun.
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manajer untuk mengevaluasi kinerja dan membuat keputusan, berkomunikasi 

antara satu sama lain, mengidentifikasi kesempatan untuk mengadakan perbaikan, 

dan membuat standar kinerja untuk karyawan, pelanggan, pemasok dan pihak- 

pihak lain yang berkepentingan. Metrik sangat penting dalam penerapan six sigma 

karena memfasilitasi keputusan yang berdasarkan fakta. 

Six sigma dimulai dengan penekanan cara pengukuran kualitas yang 

berlaku secara umum. Dalam terminology six sigma, sebuah cacat (defect) atau 

ketidak cocokan (nonconformance), adalah kekeliruan atau kesalahan yang 

diterima pelanggan. Unit kerja adalah output suatu proses atau tahapan proses. 

Kualitas output diukur dalam tingkat kecacatan per unit (defect per unit-DPU). 

 

           Tingkat kecacatan per unit = jumlah cacat yang ditemukan/jumlah unit yang diproduksi 

 

Akan tetapi jenis pengukuran output seperti ini cenderung lebih berfokus 

pada produk akhir, bukan pada proses yang menghasilkan produk tersebut. Selain 

itu, cara ini sulit diterapkan pada proses dengan tingkat kesulitan yang berbeda, 

terutama aktivitas jasa. Dua proses yang berbeda bisa saja memiliki jumlah 

peluang kesalahan yang amat berbeda, sehingga menyulitkan perbandingan 

konsep. Six sigma mendefinisikan ulang pengertian kinerja kualitas sebagai 

tingkat kecacatan per juta kemungkinan. (defect per million opportunities- 

DPMO). 

         Dpmo = (jumlah cacat yang ditemukan/ kemungkinan kesalahan) x 1.000.000 

 

Penerapan dpmo memungkinkan kita untuk mendefinisikan kualitas secara lebih 

luas. Dalam kasus penerbangan tadi, sebuah kemungkinan dapat diartikan sebagai 

setiap kemungkinan gagal memenuhi tuntutan pelanggan dari pemesanan tiket awal 

hingga pengambilan bagasi. Dengan demikian, kegagalan untuk memenuhi tuntutan 

pelanggan dapat berarti waktu check-in yang berlebihan, pencatatan pemesanan 

yang salah, 
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Sebagai contoh, diasumsikan sebuah perusahaan penerbangan ingin mengukur 

efektivitas sistem penanganan bagasinya. Pengukuran DPU bisa diartikan sebagai 

jumlah tas hilang per pelanggan. Meskipun demikian, tiap penumpang bisa saja 

memiliki jumlah tas yang berbeda, sehingga jumlah total kemungkinan kesalahan 

adalah jumlah rata-rata tas per pelanggan dikalikan dengan jumlah pelanggan. Jika 

jumlah rata-rata tas per pelanggan adalah 1,6 dan perbandingan tersebut mencatat 

tas hilang untuk 8000 penumpang dalam satu bulan, maka terdapat (8000) x (1,6) 

kemungkinan untuk melakukan kesalahan dan, 

                          Dmpo= 3/[(8000)(1,6)] x 1.000.000 = 234,375 

Penerapan dpmo memungkinkan kita untuk mendefinisikan kualitas secara lebih 

luas. Dalam kasus penerbangan tadi, sebuah kemungkinan dapat diartikan sebagai 

setiap kemungkinan gagal memenuhi tuntutan pelanggan dari pemesanan tiket 

awal hingga pengambilan bagasi. Dengan demikian, kegagalan untuk memenuhi 

tuntutan pelanggan dapat berarti waktu check-in yang berlebihan, pencatatan 

pemesanan yang salah, petugas penjaga pintu yang kasar, atau penundaan waktu 

pemberangkatan. Metode ini menyediakan alat pengukuran kemungkinan 

kegagalan yang lebih lengkap yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Lalu 

untuk menentukan nilai sigma maka dapat menggunakan tabel untuk mengonversi 

nilai DPMO, tabel seperti dibawah ini 

 

 

Tabel 2.1 Tabel Konversi DPMO Ke Nilai Sigma 
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    2.1.6  Metodologi Six Sigma 

         Metodologi Six Sigma menggunakan alat – alat statistic yang untuk  

mengidentifikasikan beberapa factor vital. Faktor-faktor yang paling 

menentukan untuk memperbaiki kualitas proses dan menghasilkan laba terdiri 

dari 5 tahap yang disebut dengan metode DMAIC, yaitu : 

- Define (mendefinisikan) 

Menurut  Limbong (2013), merupakan fase yang pertama DMAIC yang 

menentukan masalah atau peluang, proses dan persyaratan pelanggan. 

- Measure (mengukur) 

Menurut Moubray (2010), 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. 

- Analyze (menganalisis) 

Menurut Teng (2009), fase DMAIC di mana detail proses diperiksa 

dengan cermat untuk peluang-peluang perbaikan. 

- Improve (memperbaiki) 

Menurut Mangats (2015), fase I dari DMAIC di mana solusi-solusi dan 

ide-ide secara kreatif dibuat dan diputuskan. 

- 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,.  

Menurut Neuman  (2008), control merupakan fase C dari DMAIC 

merupakan konsep statistik yang mengindikasikan bahwa sebuah proses 

beroperasi di dalam range variasi yang diharapkan. Define, Measure, Analyze, 

Improve, dan Control (DMAIC) merupakan proses peningkatan terus-

menerus menuju agar dapat mencapai nilai target six sigma yang dinginkan.
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DMAIC dilakukan secara sistematik berdasarkan ilmu pengetahuan dan fakta. 

DMAIC merupakan suatu proses cloosed-loop yang menghilangkan langkah-

langkah proses yang tidak produktif, sering berfokus pada pengukuran-

pengukuran baru dan menerapkan teknologi untuk peningkatan kualitas menuju 

target six sigma. 

2.1.7  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 : 

 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 

prosespembuatan keputusan dari  engineer selama perancangan dan 

pengembangan. 

 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. 

   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 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  
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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. 

d. Efek potensial dari kegagalan 

Merupakan suatu efek dari bentuk kegagalan terhadap pelanggan. 

e. 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 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. 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) 
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Tabel 2.2  Tingkat Nilai  Severity dari Mode Kegagalan 

Efek Tingkat 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. 

 

 

1. Penyebab Potensial (Potential Cause (s)) 

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. 

 

Tabel 2.3 Nilai Panduan Tingkat Occurance 

Deteksi Nilai 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 

Sumber: Gasper (2014) 
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Deteksi  Nilai Kriteria CNF/1000 

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 

 

 

3. Deteksi (Detection (D)) 

Merupakan penilaian dari kemungkinan alat tersebut dapat mendeteksi 

penyebab potensial terjadinya suatu bentuk kegagalan. 

Tabel 2.4 Penilaian Tingkat Pendeteksian 
Deteksi Nilai 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. 

 

 

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)  

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. 

Tabel 2.3 Nilai Panduan Tingkat Occurance (Lamjutan) 

Sumber: Gasper (2014) 

Sumber: Gasper (2014) 
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6. Keterjadian (Occurrence (O)) 

Adalah kemungkinan bahwa penyebab tersebut akan terjadi 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 (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. Memebri Usulan perbaikan 

Menurut Susanto (2009) FMEA adalah suatu alat yang secara sistematis 

mengidentifikasi akibat atau konsekuensi dari kegagalan sistem atau proses, serta 

mengurangi atau mengeleminasi peluang terjadinya kegagalan. Sedangkan 

menurut Stamatis yang mengutip Render  dan ASQC, FMEA adalah sebuah teknik 

yang digunakan untuk mendefinisikan, mengenali dan mengurangi kegagalan, 

masalah, kesalahan dan seterusnya yang diketahui dan atau potensial dari sebuah si 
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                                Tabel 2.5 Contoh Tabel Failure Mode Effect Analisys 

Function 

Potential 

Failure 

Mode 

Potential 

Effetcs 

Of 

Failure 

Severity 

(S) 

Occurane 

(O) 

Current 

Process 

Control 

Detection 

(D) 

Critical  

Characteristic 
RPN 

Soap 

Making 

Mishappen 

Soap 

Displased 

Customer 
6 3 

Close 

Supervision 
1 N 18 

Too Small 

Or Too 

Big 

Possible 

Losses 
8 3 None 3 N 72 

Wrong 

Fragrance 

Possible 

Irked 

Customer 

10 3 None 2 Y 60 

 

2.1.8   Pihak-Pihak Pelaksana Six Sigma 

 Heizer (2012) mencatat pihak-pihak yang harus bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan six sigma di dalam perusahaan. Pihak –pihak tersebut 

meliputi : 

a. Executive Leaders 

Pimpinan puncak perusahaan yang komit untuk mewujudkan six sigma, 

memulai dan memasyarakatkannya diseluruh bagian, divisi, departemen 

dan cabang-cabang perusahaan. 

b. Champions 

Yaitu orang-orang yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek 

six sigma. Mereka merupakan pendukung utama yang berjuang demi 

terbentuknya black belts dan berupaya meniadakan berbagai  rintangan 

atau hambatan baik yang bersifat fungsional, actoral, ataupun pribadi agar 

black belts berfungsi sebagaimana mestinya. Bisa dikatakan champions 

menyatu dengan proses pelaksanaan proyek, para anggotanya berasal dari 

kalangan direktur dan manajer, bertanggung jawab terhadap aktivitas 

proyek sehari-hari, wajib melaporkan perkembangan hasil kepada 

executive leaders sembari mendukung tim pelaksana. Sedangkan tugas- 

tugas lainnya meliputi memilih calon-calon anggota black belts, 

mengidentifikasi wilayah kerja proyek, menegaskan sasaran yang 

dikehendaki, menjamin terlaksanannya proyek sesuai dengan jadwal, dan  

 

 

Sumber: Render  (2010) 
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c. Master Black Belts 

Orang-orang yang bertindak sebagai pelatih, penasehat (mentor) dan 

pemandu. Master black belt adalah orang-orang yang sangat menguasai 

alaat-alat dan taktik six sigma, dan merupakan sumber daya yang secara 

teknis sangat berharga. Mereka memusatkan seluruh perhatian dan 

kemampuannya kepada penyempurnaan proses. Aspek-aspek kunci dari 

peranan master black belt terletak pada kepiawaiannya untuk  

memfasilitasi penyelesaian masalah tanpa mengambil alih proyek atau 

tugas atau pekerjaan. 

d. Black Belts 

Dipandang sebagai tulang punggung budaya dan pusat keberhasilan six 

sigma, mengingat mereka adalah : 

 Orang-orang yang memimpin proyek perbaikan kinerja 

perusahaan. 

 Dilatih untuk menemukan masalah, penyebab beserta 

penyelesaiannya. 

 Bertugas mengubah teori ke dalam tindakan. 

 Wajib memilah-milah data, opini, dengan fakta, dan secara 

kuantitatif. 

 Menunjukan faktor-faktor potensial yang menimbulkan masalah 

produktivitas serta profitibilitas. 

 Bertanggung jawab mewujudnyatakan six sigma. 

 

Para calon anggota black belts wajib memenuhi syarat-syarat seperti : 

 Memiliki disiplin pribadi. 

 Cakap memimpin. 

 Menguasai ketrampilan teknis tertentu. 

 Mengenal prinsip-prinsip statistika. 

 Mampu berkomunikasi dengan jelas. 

 Mempunyai motivasi kerja yang memadai. 
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2.1.9 Alat Untuk Analisis Proses Data 

1. Peta Kendali (Control Chart) 

       Untuk melihat sejauh mana proses produksi berada dalam 

pengendalian, dengan demikian apabila ada penyimpangan akan dengan 

mudah diketahui sehingga dapat segera diambil langkah-langkah 

perbaikan. Stratifikasi adalah suatu upaya untuk mengurai dan 

mengklarifikasi persoalan menjadi kelompok atau golongan sejenis yang 

lebih kecil atau menjadi unsur-unsur tunggal dan persoalan. Grafik 

pengendali adalah suatu alat yang secara grafis digunakan untuk 

memonitor apakah suatu aktivitas dapat diterima sebagai sebagai proses 

yang terkendali. Grafik pengendali terkadang disebut dengan Shewhart 

control charts, karena grafik ini pertama kali dibuat oleh Walter A 

Shewhart.  

         Nilai dari karakteristik kualitas yang dimonitor digambarkan 

sepanjang sumbu y, sedangkan sumbu x menggambarkan sampel ataupun 

subgroup dari karakteristik kualitas tersebut.Terdapat tiga garis pada grafik 

pengendali. Center line atau garis tengah adalah garis yang menunjukan 

nilai rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplot pada grafik. Upper 

limit control atau batas pengendali atas dan lower limit control atau batas 

pengendali bawah digunakan untuk membuat keputusan mengenai proses. 

Jika terdapat data yang berbeda di luar batas pengendali atas dan batas 

pengendali bawah serta pada pola data tidak acak atau random maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa data beradada luar kendali statistik.Jenis-jenis 

peta kendali dapat dibedakan menjadi dua yaitu peta kendali atribut dan 

peta kendali variabel.  

            Peta kendali variabel menggunakan dataSebagaimana halnya 

semua grafik kontrol, grafik np  terdiri  dari  tiga pedoman: garis tengah, 

suatu batas kontrol bawah, dan suatu batas kontrol atas. Baris tengah 

adalah rata-rata hitungan kerusakan sub kelompok dan dua batas kontrol 

ditetapkan pada kurang atau lebih 3 stadar deviasi. Jika proses adalah 

dalam kontrol statistik, maka sebenarnya semua hitungan subkeolmpok 

akan berada diantara batas kontrol, dan mereka akan berfluktuasi secara 

acakbaris.
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berupa dimensi, volume, berat, dan lain-lain. Yang termasuk dalam peta 

kendali variabel adalah peta P. Sedangkan peta kendali atribut 

menggunakan data-data atribut seperti jumlah produk cacat, persen cacat 

dan lainnya. Yang termasuk dalam peta kendali atribut adalah peta p, peta 

np, peta c, dan peta u. 

 

 

Gambar 2.1 Peta Kendali 

 

2.1.10 Alat Bantu Yang Digunakan Dalam Six Sigma 

          Menurut Holpp (2013) semua teknik yang dapat membantu untuk 

memahami, mengelola, dan meningkatkan sebuah proses menuju 

perbaikan, dapat diklarifikasikan sebagai alat-alat six sigma. Namun ada 

beberapa teknik yang secara khusus merupakan alat-alat kunci dalam 

merencanakan dan mengeksekusi proyek-proyek six sigma. Alat-alat 

tersebut yang dapat digunakan dalam penelitian penulis adalah sebagai Six 

Sigma untuk mendefinisikan dan menyeleksi permasalahan yang akan 

diselesaikan beserta Biaya, manfaat dan dampak terhadap Pelanggan 

(pembeli). Jadi dengan menggunakan diagarm uni kita dapat dengan mudah 

melihat alur suatu prose bisnis yang dilakjkan oleh suatu usaha 
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a. Diagram SIPOC 

Diagram ini biasanya digunakan pada tahap define dan merupakan metode yang  

dapat digunakan  praktis untuk menggambarkan proses bisnis mayor dan untuk 

mengidentifikasi ukuran-ukuran serta faktor-faktor yang berpengaruh. Diagram 

ini dapat digunakan untuk membantu menentukan batasan- batasan dan 

elemen-elemen kritis dari sebuah proses. Diagram ini berisi penjelasan detai 

dari supplier, input, process, output, dan customer dari suatu proses. 

 

 

 

Gambar 2.2  Diagram SIPOC 

 

SIPOC adalah suatu alat visual yang digunakan untuk mengdokumentasikan proses-

proses bisnis dari awal hingga akhir dan berfungsi untuk mengidentifikasikan 

elemen-elemen relevan dari proyek perbaikan yang akan dikerjakan. Identifikasi 

SIPOC ini biasanya dilakukan sebelum proyek perbaikan proses (process 

improvement) tersebut dimulai. Didalam metodologi Six Sigma, SIPOC digunakan 

dalamahap DEFINE yaitu tahap pertama dalam Six Sigma untuk mendefinisikan dan 

menyeleksi permasalahan yang akan diselesaikan beserta Biaya, manfaat dan 

dampak terhadap Pelanggan (customer). Jadi dengan menggunakan diagarm uni kita 

dapat dengan mudah melihat alur suatu prose bisnis yang dilakjkan oleh suatu usaha. 
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b. Flowchart 

Flowchart digunakan untuk menunjukan detail-detail sebuah proses, meliputi tugas 

dan prosedur, jalur alternatif, poin-poin keputusan, dan pengerjaan ulang. Flowchart 

dapat dianggap sebagai peta “saat ini” yang menunjukan bagaimana kerja proses pada 

saat ini atau sebagai peta “seharusnya” yang menunjukan bagaimana proses 

seharusnya bekerja. Tingkat detail akan bervariasi, tergantung sasarannya. 

 

Gambar 2.3 Flowchart 

 

         Indikator Keberhasilan Six Sigma 

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 

keberhasilan dari pengimplementasian proyek six sigma antara lain sigma quality 

level (SQL), process capability index dan yield. Selain ketiga indikator tersebut 

ada ukuran lain yang biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan proyek six 

sigma, yaitu perhitungan saving biaya. Indikator-indikator tersebut berfungsi 

sebagai lead dan lag indicator. Penjelasan untuk masing-masing indikator adalah 

. 
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2.1.11  Pengukuran Kinerja Kualitas 

Pengukuran kinerja kualitas yang dilakukan oleh produsen akan sangat 

bermanfaat sebagai langkah positif dalam memacu kinerja bisnis itu sendiri. 

Pengukuran kualitas paling sedikit akan memberikan dua manfaat untuk 

pembuatan keputusan, yaitu : 

1. Informasi tentang status kinerja bisnis saat ini. 

2. Identifikasi untuk peningkatan kinerja bisnis itu. 

Persyaratan Kondisional Dalam Pengukuran Kualitas 

1. Pengukuran harus dimulai pada permulaan program. Berbagai masalah 

yang berkaitan dengan kualitas serta peluang untuk memperbaikinya harus 

dirumuskan secara jelas. 

2. Pengukuran kualitas dilakukan pada sistem itu. Fokus pengukuran kualitas 

adalah sistem secara keseluruhan, bukan hanya pada proses akhir saja  

yang biasanya telah menghasilkan produk tetapi harus dimulai dan 

perencanaan awal pembuatan produk, selama proses berlangsung, proses 

akhir yang menghasilkan output, bahkan sampai penggunaan produk itu 

oleh pelanggan. 

3. Pengukuran kualitas seharusnya melibatkan semua individu yang terlibat 

dalam proses itu. Dengan demikian pengukuran kualitas bersifat 

partisipatif. 

4. Pengukuran seharusnya dapat memunculkan data. Dan data itu nantinya 

dapat ditampilkan dalam bentuk peta, diagram, tabel, hasil perhitungan 

statistik, dll. Data harus dipresentasikan dalam cara yang termudah. 

5. Pengukuran kualitas yang menghasilkan informasi-informasi utama 

seharusnya dicatat tanpa distorsi, jadi harus akurat. 

6. Perlu komitmen secara menyeluruh untuk pengukuran kinerja kualitas dan 

peningkatannya. Kondisi ini sangat penting sebelum aktifitas pengukuran 

kaulitas mulai dilaksanakan. 

7. Program-program pengukuran dan peningkatan kualitas seharusnya dapat 

dipecah-pecah atau diuraikan dalam batas-batas yang jelas sehingga tidak 

tumpang tindih dengan program yang lain. 
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Pengukuran Kinerja Kualitas Pada Tiga Tingkat adalah sebagai berikut: 

 Pengukuran pada tingkat proses. Berarti mengukur setiap langkah atau 

aktivitas dalam proses dan karakteristik input yang diserahkan oleh 

pemasok (supplier) yang mengendalikan karakteristik output yang 

diinginkan. 

 Pengukuran pada tingkat output. Berarti mengukur karakteristik output 

yang dihasilkan dibandingkan spesifikasi karakteristik yang diinginkan 

pelanggan. 

 Pengukuran pada tingkat outcome. Berarti mengukur bagaimana baiknya 

suatu produk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, jadi 

mengukur tingkat kepuasan pelanggan dalam mengonsumsi produk yang 

diserahkan. Pengukuran pada tingkat outcome merupakan tingkat tertinggi 

dalam pengukuran kinerja kualitas. 

Contoh beberapa indikator pengukuran : 

 Penyerahan tepat waktu (perspektif pelanggan). 

 Pengiriman pesanan 100% benar (perspektif pelanggan). 

 Keluhan pelanggan (perspektif pelanggan). 

 Pendapatan operasional (perspektif finansial). 

 Pangsa pasar (perspektif finansial). 

 Biaya-biaya kegagalan karena masalah kualita (perspektif finansial). 

 Biaya-biaya manufaktur (perspektif finansial). 

 Tingkat keuntungan (perspektif finansial) 

 Peningkatan jam peatihan kualitas per karyawan (perspektif inovasi dan 

belajar). 

 Peningkatan efisiensi dan penurunan pemborosan (perspektif inovasi dan 

belajar). 

 Dan lain-lain. 
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2.1.12  Diagram Kualitas 

a. Pareto Chart 

           Pareto chart adalah diagram yang dikembangkan oleh seorang ahli 

ekonomi Italia yang bernama Vilfredo Pareto pada abad ke 19  Moubray 

(2009). Pareto chart digunakan untuk memperbandingkan berbagai kategori 

kejadian  yang disusun menurut ukurannya, dari yang paling besar di sebelah 

kiri ke yang paling kecil di sebelah kanan. Susunan tersebut akan membantu 

kita untuk menentukan pentingnya atau prioritas kategori kejadian-kejadian 

atau sebab-sebab kejadian yang dikaji atau untuk mengetahui masalah utama 

proses.  Dengan bantuan pareto chart tersebut, kegiatan akan lebih efektif 

dengan memusatkan perhatian pada sebab-sebab yang mempunyai dampak 

yang paling besar terhadap kejadian daripada meninjau berbagai sebab pada 

suatu ketika. Berbagai pareto chart dapat digambarkan dengan menggunakan 

data yang sama, tetapi digambarkan secara berlainan.  

    Dengan cara menunjukan data menurut frekuensi terjadinya, menurut 

biaya, waktu terjadinya,  dapat diungkapkan berbagai prioritas yang berbagai 

penanganannya bergantung pada kebutuhan spesifik. Dengan demikian, tidak 

dapat begitu saja menentukan bar yang terbesar dalam pareto chart sebagai 

persoalan yang terbesar. Dalam hal ini harus dikumpulkan informasi 

secukupnya. Dalam mengadakan analisa pareto, harus diatasi sebab kejadian, 

bukan gejalanya. 

 

 

Gambar 2.4 Paretto Chart 
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Kegunaan pareto chart adalah sebagai berikut : 

 Menunjukan prioritas sebab-sebab kejadian atau persoalan yang perlu 

ditangani. 

 Pareto chart dapat membantu untuk memusatkan perhatian pada persoalan 

utama yang harus ditangani dalam upaya perbaikan. 

 Menunjukan hasil upaya perbaikan. Setelah dilakukan tindakan korektif 

berdasarkan prioritas, kita dapat mengadakan pengukuran ulang dan 

membuat pareto chart baru. Apabila terdapat perubahan dalam pareto chart 

baru, maka tindakan korektif ada efeknya. 

 Menyusun data menjadi informasi yang berguna. Dengan pareto chart, 

sejumlah data yang besar dapat menjadi informasi yang signifikan. 

Hasil pareto chart dapat digunakan diagram sebab akibat untuk 

mengetahui akan penyebab masalah. Setelah sebab-sebab potensial diketahui dari 

diagram tersebut, pareto chart dapat disusun untuk merasionalisasi data yang 

diperoleh dari diagram sebab akibat. Selanjutnya, pareto chart dapat digunakan 

pada semua tahap PDCA cycle. 

 b. Diagram Sebab Akibat (Cause-and-effect Diagram) 

 

     Fishbone diagram (diagram tulang ikan) sering disebut juga diagram Ishikawa 

atau cause–and–effect diagram (diagram sebab-akibat). Fishbone diagram adalah 

alat untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau  masalah, dan 

menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming atau mengamati kondisi 

yang sedang terjadi di suatu lingkungan. 

 

 
Gambar 2.5 Fishbone Diagram 

. 
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   2.2 Penelitian terdahulu 

   Berikut penelitian sebelumnya yang menggunakan metode penyelesaian yang 

sama dengan metode yang di pakai dalam penelitian ini, yaitu: 

 

 

                                           Tabel 2.6 Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul Metode Hasil 

1. Teng, S. G., 

et al. The 

International 

Journal of 

Quality & 

Reliability 

Managemen; 

(2006) 

 

Implementi

on ng Six 

Sigma in a 

Collaborativ 

e Supply 

Chain 

Environmen 

t 

DMAIC Beberapa kelemahan dalam 

pendekatan konvensional 

pengembangan formulasi obat 

dapat diselesaikan 

menggunakan diagram kontrol 

sebagai alat pengendalian proses 

statistik untuk menentukan 

apakah suatu pembuatan sediaan 

dari dalam industri farmasi 

dalam keadaan kontrol statistik 

atau tidak 

 

 Control Chart : A Statistical 

Process Control Tool in 

Pharmacy 

Statistical Process Control Beberapa kelemahan dalam 

pendekatan konvensional 

pengembangan formulasi obat 

dapat diselesaikan 

menggunakan diagram kontrol 

sebagai alat pengendalian proses 

statistik untuk menentukan 

apakah suatu pembuatan sediaan 

dari dalam industri farmasi 

dalam keadaan kontrol statistik 

atau tidak 

 

2. Bij, H. V. D 

& Ekert, J. 

H. W. V. 

International 

Journal of 

Operation & 

Production 

Management 

(2007) 

Interaction 

Between 

Production 

Control 

With Sig 

Sigma 

Effect With 

DMAIC 

Method 

DMAIC Dalam penelitian empiris 

terlihat bahwa perusahaan yang 

berpartisipasi memiliki 

kekurangan informasi tentang 

pengendalian mutu dan 

pengendalian produksi. 

Pengujian dilakukan dengan 

bantuan dua studi kasus, satu 

dalam industri pengolahan dan 

satu dalam perakitan massa 

serta wawancara semi- 
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terstruktur dengan konsultan.  

satu dalam perakitan massa 

serta wawancara semi- 

terstruktur dengan konsultan. 

Dengan penelitian ini kami 

telah meletakkan dasar untuk 

lebih 

3. Shah, S., et 

al. Asian 

Journal of 

Pharmaceuti 

ons (2010) 

Control 

Chart : A 

Statistical 

Process 

Control 

Tool in 

Pharmacy 

Statistical 

Process 

Control 

Beberapa kelemahan dalam 

pendekatan konvensional 

pengembangan formulasi obat 

dapat diselesaikan 

menggunakan diagram kontrol 

sebagai alat pengendalian proses 

statistik untuk menentukan 

apakah suatu pembuatan sediaan 

dari dalam industri farmasi 

dalam keadaan kontrol statistik 

atau tidak 

 

NO       Penulis                Judul      Metode      Hasil 

 

 Tabel 2.6  Tabel Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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4. Parkash, V. 

,et al. 

International 

Journal of 

Research 

Engineering 

(2013) 

How To 

Impleman

tion 

FMEA on 

Quality 

Managem

ent 

FMEA Penerapan FMEA melibatkan 

tiga kegiatan utama : 1) Yang 

pertama adalah memahami 

proses. Hal ini dicapai oleh 

pemetaan proses bisnis. 2) Yang 

kedua adalah mengukur sumber 

variasi dibantu dengan 

menggunakan diagram kontrol. 

3) Yang ketiga adalah 

menghilangkan dialihkan 

sumber (khusus) variasi. Hal ini 

 Carlson, C. 

S. Quality 

Progress; 

(2014) 

Which FMEA FMEA memiliki potensi untuk 

 FMEA  menjadi alat keandalan 

5 Mistakes  berwenang untuk mengurangi 

 Are You  desain produk dan risiko 

 Making?  pembuatan dengan cara hemat 

   biaya. Namun dalam practice, 

   FMEA tidak selalu hidup 

   sampai potensinya. 

   Menggunakan proses audit 

   berdasarkan tujuan kualitas 

   FMEA akan meningkatkan nilai 

   FMEA dalam organisasi. 

    

    

    

    

    

    

     

     

NO       Penulis                Judul      Metode      Hasil 

 

 Tabel 2.6  Tabel Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanto, E. 

Inasea (2009) 

Kualitas 

Produk 

Bedak Two- 

Way Cake 

dengan 

Metode FMEA 

FMEA Simpulan yang didapat 

dari 

penelitian ini adalah 

Proses 

produksi bedak padat 

belum 

stabil karena masih 

banyak 

terdapat data yang 

melewati 

batas kendali, yang telah 

ditentukan seperti yang 

terlihat 

pada peta kendali 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahmud, A. 

Jurnal Riset 

Manufaktur 

(2012) 

Perencanaan 

DanPengendalian 

Kalitas  Benang 

Textile Di PT. 

Indo Prima 

Sentosa Textile 

Factory. 

DMAIC Hasil yang diketauhi 

bahwa pada proses 

pembuatan tekstil 

tersebut masih perlu 

dilakukan perbaikan 

pada pengedalian 

kualitas produk tersebut 

sebab dapat dilihat pada 

data yang diolah. 

 

  

NO   Penulis          Judul          Metode              Hasil 

 Tabel 2.6 Tabel Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 
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2.3  Kerangka pemikiran   
Berikut kerangka pemikiran untuk penelitian yang akan dilakukan sebagai 

berikut: 

 

 

 

PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce  PT (SUCACO) 

 

PT. SUCACO adalah salah satu perusahaan nasional yang bergerak dalam industri 

manufaktur pembuatan kabel. Hasil produk kabel yang dibuat dari kabel telepon, kabel, 

bangunan, dll. 

                     Observasi Lapangan 

 Melakukan observasi langsung ke tempat 

penelitian yaitu PT SUCCACO 

 Wawancara dan diskusi langsung dengan 

pihak yang terkait untuk mengetahui kondisi 

dari sistem 

 Identifikasi masalah 

                             Studi Kepustakaan 

 Pengertian Kualitas 

 Pengertian Pengedalian kualitas 

 Pengertian DMAIC 

 Pengertian FMEA 

 

Fenomena atau Masalah yang terjadi di Perusahaan 

Masih terdapat produk defect pada kabel Kabel FO Aerial 

G, 652 D STEL K – 017 ketika dalam proses produksi 

kabel tersebut 

 

Perumusan Masalah 

- Berapa jumlah dan jenis defect pada produk 

tersebut? 

- Apa saja faktor yang menjadi penyebab 

terjadinya defect? 

- Apa usulan yang tepat untuk mengurangi produk 

defect? 

                                   Analisis 

Metode yang digunakan adalah metode DMAIC 

(Define, Measure, Analyze, Improve, Control). 

Metode ini dipilih karena DMAIC adalah salah 

satu metode six sigma yang bersifat fleksibel 

dan telah terbukti efektif dalam menyelesaikan 

permasalahan kualitas di banyak perusahaan. 

 

           Data yang akan digunakan & diolah 

 
 Data Proses produksi pada kabel FO 

 Data Jumlsh produksi pada tahun 2016 – 2017 

 Data Jumlah Produk Defect 

 Data mesin, bahan baku, dan dokumentasi 

 Data profil perusahaan dll 

 Membuat diagram SIPOC Produk 

 Membuat diagram pareto dan diagram fishbone 

 

  Hasil & Kesimpulan 

Gambar 2.6 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, Ju mlah 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.
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3. Dokumentasi

Pengumpulan data dan mempelajari dokumen-dokumen serta catatan-catatan

perusahaan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

2.4 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.

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 :

 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 :

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian

Tujuan Penelitian
- Mengetahui jenis defect dan jumlah pada produk tersebut
- Menganalisis faktor yang menjadi penyebab defect pada produk tersebut

- Memberikan usulan/perbaikan yang tepat untuk memperbaiki kualitas dengan metode DMAIC

42



1.6 Uraian Diagram Alir Penelitian

Berikut adalah penjelasan untuk diagram alir yang telah dibuat dalam

melakukan penelitian yang aka dilakukan:

- Studi Pustaka

Untuk memperkuat dan memperluas wawasan berfikir sebelum penelitian

terjun kelapangan dan melaksanakan suatu penelitian , maka peneliti

membekali diri dengan pengetahuan yang cukup dan relevan dengan

permasalahan serta tujuan yang hendak dicapai dari suatu penelitian.

Pengetahuan yang memadai tersebut didapat melalui studi kepustakaan yang

diwujudkan dalam tinjauan pustaka. Pada tahap ini, teori-teori hasil penelitian

yang telah ada dan ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi

dimanfaatkan sebagai batu pijakan dalam pengembangan selanjutya.

- Studi Lapnangan

Kegiatan ini dilakukan untuk keterangan, data atau informasi yang akurat

gambaran umum perusahaan yang akan diteliti, yaitu dengan cara pengamatan

langsung kelokasi atau perusahaan tersebut. Dari studi lapangan ini akan di

dapat data-data umum perusahaan yaitu mengenai sejarah perusahaan dan

hasil produksi perusahaan, serta keadaan atau kondisi pabrik. Dari studi

lapangan ini terdapat indikasi adanya permasalahan yang berkaitan dengan

pengendalian kualitas yang ada dalam perusahaan tersebut. Setelah terlebih

dahulu diadakan perbandingan dengan literatur yang menjadi bahan bacaan

penulis, diangkatlah permasalahan pengendalian ini sebagai bahan

pembahasan penelitian ini.

- Perumusan Masalah

Langkah berikutnya adalah merumuskan masalah yang ada dalam perusahaan

tersebut. Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan tugas akhir ini

adalah masalah pengendalian kualitas di Departmen Quality Ansurance.

Sejauh ini persentase produk cacat masih tinggi dan juga sistem pengendalian

kualitas yang hingga kini diterapkan belum berjalan dengan baik, sehingga

penulis merasa perlu untuk meng analisa permasalahan tersebut dengan

menggunakan alat-alat pengendalian kualita
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- Tujuan penelitian

Pada dasarnya penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi

permasalahan yang ada dalam perusahaan dan dapat diangkat menjadi suatu

topik dalam penelitian ini, selain itu tujuan penelitian ini adalah untuk

menganalisa sistem pengendalian mutu.

- Batasan masalah

Dalam tahap ini peneliti melakukan batasa terhadap apa yang ingin ditelitit agar

fokus pada tujuan penelitian yang akan dilakukan.

- Pengumpulan Data

Selanjutnya dilakukan pengumpulan data dari variable-variable yang digunakan

untuk memecahkan masalah. Namun sebelum pengumpulan data dilakukan

maka harus diketahui terlebih dahulu data-data produk yang akan di ambil dan

dibagian mana data tersebut diperoleh

- Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka akan diolah sesuai metode

yang digunakan.

- Hasil dan Analisa

Setelah data yang diperlukan terkumpul dan langkah-langkah pengolahan data

selesai dilakukan, maka hasil tersebut dibandingkan dengan keadaan sebelum

dilakukan analisa.

Analisa merupakan proses pengolahan informasi terhadap data dan segala

kegiatan yang diperlukan untuk pemecahan suatu masalah. Analisa akan

dilakukan terhadap data-data yang telah dikumpulkan guna penyimpulan

pemecahan masalah yang dihitung untuk membantu analisa digunakan diagram

sebab akibat yang menggambarkan basis susunan dan desain simbol untuk

menjelaskan hubungan yang mengandung arti antara sebab akibat. Berguna

untuk menyelidiki akibat buruk dan mengambil langkah pencegahan atau

berakibat baik dan mempelajari penyebabnya.

- Kesimpulan dan Saran

Sebagai langkah terkhir dari penelitian adalah menarik kesimpulan secara

umum dan menyeluruh yang dilakukan setelah seluruh langkah analisa
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diselesaikan. Kesimpulan merupakan tahap akhir yang dilaksanakan.
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1   Pengumpulan Data 

       Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perusahaan 

industri PT.SUCACO. 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 pada bab terdahulu. 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

  

 

A.  Profil Perusahaan 

 

Nama Perusahaan : PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. 

                                        ( PT. SUCACO ) 

Lokasi   : Jakarta Barat 

Gambar 4.1  Tampilan Profile PT. Supreme Cable Manufacturing & Commerce 

Alamat  Pabrik  : Jl. Daan Mogot Km. 16 Semanan Kalideres,  Jakarta   

                                      Barat 

Tahun Pendirian : 2 Oktober 1979 
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Bidang Usaha  : Bidang manufaktur pembuatan kabel 

Produk Yang Dibuat :  

 

 

 

 

 

 

 

Referensi Standar : ISO 9001, ISO 140001, OHSAS 1800 

Konsumen  :  PT. PLN, PT. TELKOM, PT. ADHI KARYA, dll.                                       

B. Visi dan Misi Perusahaan  

-  Visi Perusahaan: 

“ Menjadi Produsen Kabel Listrik Terbesar Di Indonesia Dengan Reputasi Global” 

-  Misi Perusahaan: 

1. Mencapai kinerja terbaik diantara produsen sejenis di Indonesia dalam hal 

kenadalan produk, pangsa pasar dan profitabilitas. 

2. Memiliki kemampuan operasional dan biaya saing kuat dalam malayani pasr 

internasional. 

3. Menjadi bagian dari usaha – usaha dalam membantu mengingkatkan kualitas hidup 

masyarakat. 

4. Menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan para konsumen yang 

menggunakan produk kami. 

5. Terus meningkatkan mutu produk agar para konsumen terus percaya terhadap 

produk yang kami buat. 

 

  

- Kabel Telefon 

- Kabel Fiber Optik 

- Kabel Bangunan 

- Kabel Enamel 

- Kabel Listrik 

- Kabel Tegangan Rendah 

- Kabel Tegangan Sedang 

- Kabel Tegangan Tinggi 
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C. Struktur Organisasi Perusahaan  

 Berikut susunan struktur organisasi pada PT. SUCACO: 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

D. Bahan baku, produk yang dibuat, alat dan mesin yang digunakan untuk    

    Produksi kabel Fiber Optik  G.652D STEL K – 017 

 

Berikut dibawah  ini adalah daftar bahan baku dan alat produksi yang digunakan 

untuk memproduksi kabel Fiber Optik G.652D STEL K – 017: 

 

 

Tabel 4.1 Bahan baku untuk memproduksi produk 

No Gambar Nama Bahan Baku 

1 

 

Fiber Optik  G.652D STEL K - 017 
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No Gambar Nama Bahan Baku 

2 

 

 Bijih Karet PVC -7 

3 

 

Kawat Penyangga 

 

 

Tabel 4.2  Mesin dan alat untuk memproduksi produk 

No Gambar Nama Mesin Dan Alat Produksi 

1 

 

Mesin Colour Printing 

2 

 

Mesin Filling Rope 

3 

 

Mesin Loose Tube 

4 

 

Mesin Outer Sheath 

5 

 

Mesin Strading 

6 

 

Optical Fiber Geometry 

7 

 

PE Fiber Optics 

   

Sumber: Dokumentasi 
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No Gambar Nama Mesin Dan Alat Produksi 

8 

 

Photon Kinetics 

9 

 

Spectral Attentual System 

      

 

Tabel 4.3 Produk - produk kabel yang diproduksi oleh perusahaan 

No Gambar Nama Produk 

1 

 

Kabel Fiber optik 

2 

 

Kabel Tegangan Rendah 

3 

 

Kabel Tegangan Sedang 

4 

 

Kabel Tegangan Tinggi 

5 

 

Kabel Telefon 

                        

 

 

              Sumber: Dokumentasi 

Sumber: Dokumentasi 
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E. Waktu Kerja yang Berlaku di Perusahaan  

Dibawah ini adalah jadwal jam kerja yang berlaku di perusahaan 

 

Jam Kerja Jumlah Hari 

Kerja 

Jadwal Grup 

06.45 ~ 15.15 5 3 Group FO 

14.45 ~ 23.15 5 3 Group FO 

22.45 ~ 07.15 5 3 Group FO 

06.45 ~ 15.15 5 4 Group FO 

14.45 ~ 23.15 5 4 Group FO 

22.45 ~ 07.15 5 4 Group FO 

08.00 ~ 17.00 Opr 5 hari Non Shift FO 

07.00 ~ 16.00 Opr 5 hari Day Shift Opr FO 

06.30 ~ 16.00 Spv 5 hari Day Shift Spv FO 

07.30 ~ 17.00 Spv 5 hari Non Shift Spv FO 

 

4.1.2  Proses Produksi Pembuatan Produk 

Berkut dibawah ini adalah Flow Process Chart pada Produksi Kabel Fiber Optik  

Aerial G.652D STEL K – 017: 

           

Tabel 4.4  Waktu kerja yang berlaku 

Gambar 4.4 Flow Process Chart pada Produksi Kabel Fiber Optik  

 Aerial G.652D STEL K – 017 
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Berikut penjelasan tahapan – tahapan proses produksi pada kabel Fiber Optik Aerial 

G.652D STEL K – 017: 

- Incoming Material 

Bahan baku dan bahan lainnya datang dari gudang penyimpanan untuk selanjutnya 

akan masuk ke area produksi untuk menjalani tahapan proses produksi selanjutnya 

agar menjadi produk yang diinginkan. 

 

- Colour Coating 

Benang serat fiber yang meruapakan bahan baku dari produk ini yang sudah datang 

dari gudang penyimpanan akan diberi warna sesuai dengan jenis – jenis benang serat 

fiber tersebut dengan bantuan mesin colour printing 

 

- Loose Tube 

Tahapan  selanjutnya adalah tahapan loose tube. Pada tahap ini  benang-benang serat 

fiber optik yang sudah diberi warna akan dimasukan kedalam tube atau kabel 

berongga untuk digabungkan dalam 1 tube sesuai dengan jenis – jenis benang fiber 

optik tersebut dengan menggunakan mesin loose tube. 

 

- Filling Rope 

Pada tahap ini tube yang sudah diisi dengan benang serat fiber optik akan dipintal agar 

benang serat fiber optik yang ada didalam tube agar bergabung menjadi satu dan rapat 

(tidak terpisah pisah) dengan bantuan mesin filling rope dalam proses ini. 

 

- Strading 

Pada tahap ini adalah proses penggabungan antara beberapa tube dan kabel pendukung 

lainnya untuk dijadikan menjadi satu bagian yang merupakan isi inti dari kabel fiber 

optik aerial dengan menguunakan mesin Strading. 

 

- Outer Sheath 

Pada tahap ini adalah proses penjaketan atau pembungkusan isi kabel dengan kulit 

kabel khusus dan sekaligus pemasasangan besi peyangga pada kabel fiber optik aerial 

dengan menggunakan mesin outer sheath. 

 

- Final test 

Proses ini merupakan tahap terakhir dalam proses produksi pembuatan kabel fiber 

optik aerial. Sebelum disimpan di gudang penyimpanan produk jadi maka produk 

tersebut harus ditest terlebih dahalu, apakah dapat berfungsi atau tidak. 

 

- Warehouse 

Produk kabel yang lolos tahap final test akan digulung dengan drum dengan bantuan 

mesin khusus dan drum kabel akan dipindahkan ke warehouse dengan bantuan forklift. 
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4.1.3  Produk (Kabel Fiber Optik  Aerial G.652D STEL K – 017) 

         Pengambilan data yang dilakukan penulis menggunakan data primer dan 

sekunder yang diperoleh dari departemen Quality Assurance dan Quality Control. 

Data yang dianalisa adalah untuk jenis produk Kabel Fiber Optik  Aerial G.652D 

STEL K – 017 karena penulis telah membandingkan dengan produk kabel Duck F.734 

D STEL K – 016, setelah diperhatikan dari data data yang ada maka penulis memilih 

kabel jenis Fiber Optik Aerial G.652D STEL K – 017 untuk dijadikan objek penelitian 

ini. 

 

Gambar 4.3 Kabel Fiber Optik  Aerial G.652D STEL K – 017. 

 

  Secara umum kabel fiber optik  itu adalah  kabel yang terbuat dari sekumpulan 

serat fiber optik yang sangat halus dan gunakan untuk  sebagai media transmisi terarah 

untuk kepentingan perpindahan arus data dalam jaringan komputer atau telefefon. Data 

yang berpindah atau ditransmisikan berupa gelombang – gelombang cahaya dengan 

menggunakan prinsip optik namun untuk jenis kabel ini dipasang dengan cara 

digantung pada tiang listrik 

 

 

 



 

 

 

54 

 

 

 

 

H.  Data Jenis Dan Jumlah Defect 

 

 Di bawah ini merupakan data Checksheet yang berasal dari perusahaan. Diketahui 

terdapat 4 jenis defetc yang terjadi pada produk Kabel Fiber Optik  Aerial G.652D STEL 

K – 017. Dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah berikut ini:  

 

No Bulan-Tahun Jumlah 
produksi 

Unit/Drum 
diperiksa 

Besi 
Penyangga 

terlepas 

Printing 
Tidak 

sempurna 

Fiber 
Putus 

Kulit kabel 
Kasar/ 

berjendol 

Jumlah 
Defect 

1 Sept-16 300 147 9 0 2 0 11 

2 Nov-16 350 156 8 0 3 0 11 

3 Des-16 400 183 0 5 0 10 15 

4 Jan-16 300 178 7 4 0 5 16 

5 Feb-16 450 234 0 1 2 0 3 

6 Mar-16 300 133 3 2 0 2 6 

7 Apr-16 350 173 8 0 2 5 18 

8 Mei-16 300 184 10 4 0 0 14 

9 Jun-16 400 154 0 3 8 0 11 

10 Jul-16 450 204 7 0 1 4 12 

11 Agus-16 300 143 8 2 0 0 10 

12 Sept-16 300 198 0 0 0 5 5 

13 Nov-16 350 152 8 0 1 5 14 

14 Des-16 400 189 9 3 0 3 15 

15 Jan-17 450 137 0 8 2 0 10 

16 Feb-17 300 124 10 0 3 0 13 

Tabel 4.5 Jenis dan Jumlah Defect Kabel Fiber Optik  Aerial G.652D STEL K – 017 
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              Sumber: Dept. Quality Assurance - PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. 

                    (Periode 2016-2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

No Bulan - 
Tahun 

Jumlah 
Produksi 

Unit/Drum 
diperiksa 

Besi 
Penyangga 

terlepas 

Prinitng 
Tidak 

sempurna 

Fiber 
Putus 

Kulit kabel 
kasar 

berjendol 

Jumlah 
Defect 

17 Mar-17 350 193 0 5 0 10 15 

18 Apr-17 400 178 11 4 0 5 20 

19 Mei-17 400 194 0 1 2 0 3 

20 Jun-17 350 123 2 2 0 2 6 

21 Jul-17 450 203 7 0 2 5 14 

22 Agu-17 300 114 3 4 0 0 7 

23 Sep-17 300 154 0 3 8 0 11 

24 Okt-2017 200 130 7 0 1 4 11 

         Total 8450 3873 117 43 37 65 262 

Contoh Gambar Jenis – Jenis Defect 

    

Besi  Penyangga terlepas Printing Tidak Sempurna Fiber Putus Kulit Kabel Kasar 

Gambar 4.6 Contoh Gambar Jenis – Jenis Defect 

Tabel 4.5 Jenis dan Jumlah Defect Kabel Fiber Optik  Aerial G.652D STEL K – 017  
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Berikut penjelasan 4 jenis defect  yang terjadi pada kabel Fiber Optik  Aerial G.652D 

STEL K – 017: 

1. Printing Tidak Sempurna 

Kabel yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan adalah tulisan tercetak 

dengan jelas pada kabel. Namun pada kenyataan dilapangan masih terjadi 

ketidaksesuaian terhadap apa yang diharapkan seperti tulisan yang tidak jelas atau 

bahkan tulisan tidak dapat dicetak. 

2. Besi Penyangga Terlepas 

Kabel yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan adalah kabel yang 

terpasang besi secara sempurna pada kabel. Namun masih temukan defect pada 

kabel yang diproduksi yaitu besi yang terlepas alias tidak terpasang sempurna dari 

kabel tersebut. Oleh karena itu fungsi besi ini sangat penting agar ketika kabel fiber 

optik ini saat menghantar gekombang cahaya tidak tengganggu dengan adanya 

gangguan angun yang berhembus setiap saat. 

 

3. Fiber Putus 

Suatu kabel dapat dikatakan sesuai standar yang sudah ditetapkan apabila dapat 

menghantarkan gemobang cahaya secara maksimal. Namun jika gelombang cahaya 

yang ditransmisikan tidak maksimal maka dapat dipastikan terdapat adanya fiber 

putus didalam kabel, dan hal ini masih ditemukan pada produk kabel fiber optik 

Aerial G.652D STEL K – 017 yanng diproduksi pada perusahaan  tersebut. 

 

4. Kulit Kabel Kasar/Berjendol 

Untuk melindungi dari berbagai mcam  tersebut maka tentu saja kulit kabel yang 

diguanakan harus yang memiliki kualitas terbaik yang sesuai dengan standar ayng 

telah ditetapkan yaitu mulus dan kuat. Namun masih ditemukan defeft pada produk 

tersebut yaitu kulitas \kasar dan berjemdol yang dikhawatirkan tidak dapat 

melindungi isi kabel secara maksimal ketika tejadi gangguan terutama pada 

gangguan air hujan yang sangat sensitif sekali jika dapat masuk kedalam kabel 

tersebut.  
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4.2  Pengolahan Data 

        Pada tahap ini  peneliti akan menganalisa pengedalian kualitas pada prduk Kabel 

Fiber Optik  Aerial G.652D STEL K – 017 mengguankan pendekatan metode 

DMAIC. Pendekatan ini terdiri dari 5 tahap yaitu: Define, Measure, Analize, Improve, 

Control Berikut adalah penjabaran 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 utama secara lebih mendalam dari sisi proses yang sudah ada dalam 

perusahaan tersebut. 

 

A. Pendefinisian Dengan Diagram Pareto 

       Pada tahap ini penulis menggunakan Diagram Paretto Pareto chart digunakan untuk 

memperbandingkan berbagai kategori kejadian  yang disusun menurut ukurannya, dari 

yang paling besar di sebelah kiri ke yang paling kecil di sebelah kanan. Untuk membuat 

Diagram Pareto maka kita harus membuat tabel akumulatif data jumlah defect terlebih 

dahulu, dimana data teresbut diolah berdasarkan data yang sudah dikumpulkan untuk 

dilakukan penelitian ini. Berikut dibawah ini adalah tabel data kumulatif produk defect 

pada pada kabel fiber optik  Aerial G.652D STEL K – 017: 

 

No Jenis Defect Jumlah 
Defect 

Persentase % Kumulatif % 

1 Besi Penyangga terlepas 117 44.6% 44.6% 

2 Kulit kabel kasar berjendol 65 24.9% 69.5% 

3 Printing tidak sempurna 43 16.4% 85.9% 

4 Fiber Putus 37 14.1% 100% 

TOTAL 262 100%  

                    

 

 

      Tabel 4.7  Tabel Data Kumulatif Diagram Pareto 

Sumber: Pengolahan data 
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Setelah membuat tabel data kumulatif maka tahap selanjutnya dalah membuat diagram 

Paretto  agar dapat mempermudah untuk permasalahan yang utama untuk diperbaiki. 

Berikut di bawah ini adalah Diagram Paretto jenis – jenis pada kabel fiber optik  Aerial 

G.652D STEL K – 017: 

 

Gambar 4.10 Diagram Paretto kabel fiber optik Aerial G.652D STEL K – 017 

 

Dari diagram pareto diatas maka dapat diketahui bahwa terdapat 1 jenis defect paling 

dominan yang mempengaruhi kualitas produk  kabel fiber optik  Aerial G.652D STEL K – 

017 yaitu jenis defect besi penyangga lepas dengan presentase defect 44,6%. Jadi  

diketauhi hal tersebut menjadi permaslahan utama yang sedang terjadi dan harus dilakukan 

perbaikan pada masalah permsalahan tersebut. 

B. Pemetaan Proses Dengan Diagram SIPOC  

      Pada pemetaan proses penulis menggunakan alat bantu yaitu diagram SIPOC (Supplier 

Input Process Output Customer). Tujuan SIPOC adalah suatu alat visual yang digunakan 

untuk mengdokumentasikan proses-proses bisnis dari awal hingga akhir. Identifikasi 

SIPOC ini biasanya dilakukan  sebelum  proyek perbaikan proses (process improvement) 

tersebut dimulai. Didalam metodologi Six Sigma, SIPOC digunakan dalam tahap Define 

dalam suatu penerapan metode DMAIC.  
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Selanjtunya adalah Diagram SIPOC pada produk kabel  fiber optik Aerial G.652D STEL 

K – 017 yaitu sebagai berikut: 

 

 

             Sumber:  Supervisior QA – FO 

       Gambar 4.9 Digaram SIPOC kabel  fiber optik Aerial G.652D STEL K – 017 

Berikut adalah Penjelasan tiap bagian pada diagram SIPOC pada produk kabel fiber 

optik Aerial G.652D STEL K – 017 yaitu sebagai berikut:  

1. Supplier 

Supplier adalah unit yang bertindak sebagai pemasok. Segala bahan untuk digunakan 

sebagai  bahan baku yang sudah dipesan dari perusahaan suplier yang sudah 

ditentukan dan barang –barang tersebut akan disimpan dalam gudang bahan baku  

(stroage).Sebelum dipindahkan ke kera produksi maka bahan – bahan tersebut harus 

dicek terlebih dahulu agar tidak terjadi kesahalahan saat proses produksi nanti. 

2   Input 

Bahan – bahan yang datang dari area gudang penyimpanan akan menjalani beberapa 

pengecekan di area inspeksi sebelum memasuki tahapan produksi diarea produksi. 

Lalu akan dilakukan  dilakukan Monitoring  Yawn Fiber yang bertujuan untuk 

seberapa tebal serat optik yang akan digunakan. Lalu akan dilakukan pengecekan 

Procurement Order 

Stroage Staff 

Check Material 

      Warehouse 

Marketing 

Department 

Delivery 
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viscositas dan ER yang bertujuan  untuk apakah  serat kabel tersbut sesuar dengan 

yang dibutuhkan. Dan cek impuls capability yang berfungsi untuk mengetahui 

kemampuan menghantar gelombang cahaya. 

 

3.Proses 

Pada baian ini adalah proses utama dalam pembuatan  kabel fiber optik Aerial 

G.652D STEL K – 017adalah sebegai berikut: 

- Colour Coating 

Benang serat fiber yang meruapakan bahan baku dari produk ini yang sudah 

datang dari gudang penyimpanan akan diberi warna sesuai dengan jenis – 

jenis benang serat fiber tersebut dengan bantuan mesin colour printing 

 

- Loose Tube 

Tahapan  selanjutnya adalah tahapan loose tube. Pada tahap ini  benang-

benang serat fiber optik yang sudah diberi warna akan dimasukan kedalam 

tube atau kabel berongga untuk digabungkan dalam 1 tube sesuai dengan 

jenis – jenis benang fiber optik tersebut dengan menggunakan mesin loose 

tube. 

 

- Filling Rope 

Pada tahap ini tube yang sudah diisi dengan benang serat fiber optik akan 

dipintal agar benang serat fiber optik yang ada didalam tube agar bergabung 

menjadi satu dan rapat (tidak terpisah pisah) dengan bantuan mesin filling 

rope dalam proses ini. 

 

- Strading 

Pada tahap ini adalah proses penggabungan antara beberapa tube dan kabel 

pendukung lainnya untuk dijadikan menjadi satu bagian yang merupakan isi 

inti dari kabel fiber optik aerial dengan menguunakan mesin Strading. 

 

- Outer Sheath 

Pada tahap ini adalah proses penjaketan atau pembungkusan isi kabel dengan 

kulit kabel khusus dan sekaligus pemasasangan besi peyangga pada kabel 

fiber optik aerial dengan menggunakan mesin outer sheath. 

 

4. Output 

Setelah melalui tahapan proses produksi makah selanjutnya tahapan  pengecekan  

apakah produk kabel tersebut telah sesusai dengan tandar yang telah ditetapkan atau 

tidak seperti pengecekan EFD-012, Singedote core dan NYM Isolator. 

 

5. Customer 

Produk kabel yang telah lolos pengecekan akhir akan dicek lalu digulung  pada drum  

sebelum disimpan  ke area warehouse. Dan akan dikirim sesuai dengan lokasi 

pemesan yang sudah ditentukan oleh truk operasional perusahaan,  
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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 dan SQL. 

 

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: 

 

 Perhitungan untuk data ke – 1 atau September 2016 

1. Proporsi Defect 

P =              

           
 = 

  

   
          

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

   =  
            

          
  

   

    
               

3. Simpaang Baku (Sp) 

    
√               

           
  

√                  

   
         

4. Upper Control Limit (UCL) 

𝑈𝐶𝐿 (Upper Control Limit)  = (  𝑏𝑎𝑟) + 3   = 0.06393 + (3 𝑥 0.01967) = 0.1237 
 
 

5. Central Line (CL) 
CL= (p bar) = 0.06387 
 

6. Lower Control Limit (LCL) 

𝐿𝐶𝐿 = (  𝑏𝑎𝑟) - 3   = 0.06893 - (3 𝑥 0.01967) = 0.0245 
 

 
            *Dan seterusnya hingga data terakhir urutan data terakhir atau Oktober 2017 
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Tabel dibawah ini adalah hasil perhitungan untuk dijadikan Peta kendali P pada 

Produk kabel fiber optik Aerial G.652D STEL K – 017:  

 

Tabel 4.8 Tabel Perhitungan Peta Kendali P  

No Sampel 
Jumlah 

Defect 
Proporsi 

Defect 

(%) 
UCL CL LCL 

1 147 
11 0.07482 7.42 0.1237 0.06387 0.0245 

2 156 
11 0.07051 7.51 0.1237 0.06387 0.0245 

3 183 
15 0.08196 8.19 0.1237 0.06387 0.0245 

4 178 
16 0.08988 8.98 0.1237 0.06387 0.0245 

5 234 
3 0.028237 2.28 0.1237 0.06387 0.0245 

6 133 
6 0.04511 4.51 0.1237 0.06387 0.0245 

7 273 
18 0.06593 6.59 0.1237 0.06387 0.0245 

8 284 
14 0.02892 2.89 0.1237 0.06387 0.0245 

9 154 
11 0.07142 7.14 0.1237 0.06387 0.0245 

10 184 
12 0.06593 6.59 0.1237 0.06387 0.0245 

11 143 
10 0.06993 6.99 0.1237 0.06387 0.0245 

12 198 
5 0.02525 2.52 0.1237 0.06387 0.0245 

13 
 

152 14 0.09210 9.21 0.1237 0.06387 0.0245 

14 189 
16 0.08465 8.46 0.1237 0.06387 0.0245 

15 137 
11 0.08029 8.02 0.1237 0.06387 0.0245 

16 34 
 

13 0.038235 3.23 0.1237 0.06387 0.0245 

17 193 
15 0.07772 7.77 0.1237 0.06387 0.0245 

18 178 
20 0.10235 10.23 0.1237 0.06387 0.0245 

19 234 
3 0.0282 2.28 0.1237 0.06387 0.0245 

20 123 
6 0.04878 4.87 0.1237 0.06387 0.0245 
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         Setelah penulis melakukan perhitungan dari data ke – 1 sampai data terakhir 

berdasrakan dari data yang telah dikumpulkan maka lagkah selanjutnya dalah 

membuat peta kendali p yang bertujuan untuk melihat kinerja proses perusaahan 

pada saat period tersebut. Berikut adalah peta  kendali P untuk produk pada Produk 

kabel fiber optik Aerial G.652D STEL K – 017 untuk periode September 2016 – 

Oktober 2017:  

 

Gambar 4.10 Peta Kendali P Unit Defect  Kabel Fiber Optik   

Aerial G.652D STEL K – 017 

         

no Sample 
Jumlah 

defect 
proporsi Defect 

(%0 
UCL CL LCL 

21 203 
14 0.06896 6.89 0.1237 0.06387 0.0245 

22 214 
7 0.03271 3.27 0.1237 0.06387 0.0245 

23 154 
11 0.07146 7.14 0.1237 0.06387 0.0245 

24 30 
11 0.036666 3.66 0.1237 0.06387 0.0245 

 4108 262 

Sumber:  Pengolahan data 

Tabel 4.2 Tabel Perhitungan Peta Kendali P  
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         Berdasarkan gambar peta kendali P pada Gambar 4.10 masih banyak data yang 

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

ke-5, ke-13, Ke-17, ke-19.. Hal ini menunjukan Hal tersebut menyatakan bahwa 

pengendalian kualitas pada kabel fiber optik  Aerial G.652D STEL K – 017 

memerlukan adanya perbaikan agar kedepannya dapat meningkatkan kinerja produksi 

ditempat tersbut dengan meminimalisir prosuk defect yang dapat merugikan perusahaan 

tersebu 

 

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 produk kabel fiber optik  Aerial G.652D STEL K – 017 

 

*Perhitungan untuk data ke – 1 atau September 2016 

1.  Jumlah Unit (U) = 147 

2. Jumlah Defect (D ) = 11 

3. Defect Opportunity / Number of Process (OP)  =  5  

4. Total Opportunity (TOP) =  Unit (U) x Opportunity (OP) = 147 x 5 = 735 

5. Defect Per Unit (DPU) =  
                 

               
  

  

   
       

6. Deffect Per Oppurtunity (DPO)= 
                  

                         
 = 

  

   
          

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

           = 0.01545 x 1,000,000 = 15450 

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 Tingkat sigma. Hal tersebut 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 Tabel DPMO Dan Tingkat Sigma berikut: 
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No 

Jml 

Unit 

(U) 

Defect 

(D) 

Defect 

Oppt. 

(OP) 

Total 

Oppt. 

(TOP) 

DPU DPO DPMO 
Nilai 

Sigma 

1 147 11 5 735 0.075 0.015 15450
 4,1 

2 156 11 5 780 0,071 0,014 14235 3,7 

3 183 15 5 915 0,082 0,016 16343 3,65 

4 178 16 5 890 0,090 0,018 18231 3,6 

5 234 3 5 1170 0,013 0,003 3034 4,2 

6 133 6 5 665 0,045 0,009 9546 3,85 

7 273 18 5 1365 0,066 0,013 13056 3,7 

8 284 14 5 1420 0,049 0,010 10345 3,8 

9 154 11 5 770 0,071 0,014 14554 3,65 

10 184 12 5 920 0,065 0,013 13347 3,7 

11 143 10 5 715 0,070 0,014 14231 3,7 

12 198 5 5 990 0,025 0,005 5033 4,05 

13 152 14 5 760 0,092 0,018 18567 3,55 

14 189 16 5 945 0,085 0,017 17454 3,6 

15 137 10 5 685 0,073 0,015 15456 3,65 

16 34 13 5 170 0,382 0,076 76886 2,95 

17 193 15 5 965 0,078 0,016 16346 3,65 

18 178 20 5 890 0,112 0,022 22433 2,25 

19 234 3 5 1170 0,013 0,003 3042 4,2 

         

         

Tabel 4.3 Tabel DPMO Dan Tingkat Sigma 
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Sumber: Pengolahan data 

 

Lalu berikut adalah grafik unutk nilai sigma berdarkan tabrl perhitungan diatas 

                  

 

 

            Berdasarkan Tabel dan grafik  tersebut diketauhi Nilai DPMO rata – rata proses 

produksi pada   kabel fiber optik  Aerial G.652D STEL K – 017 adalah 18.230 artinya 

setiap memproduksi sebanyak satu juta produk, terdapat kemungkinan cacat sebanyak 

18.230 produk. Sedangkan  rata – rata tingkat Sigmanya adalah 3.63 Tingkat sigma 3.63 

merupakan tingkat sigma yang cukup baik namun  perlu lebih diperhatikan untuk 

meningkatkan tingkat sigma sehingga dapat mengurangi variasi cacat produk.

0

1

2

3

4

5

6

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

Tingkat Sigma Pada Kabel Fiber Optik Aerial  
G.652D Stel K – 017   

No 
Jml 

Unit 

(D) 

Defect 

(D) 

Defect 

Oppt. 

(OP) 

Total 

Oppt. 

(TOP) 

DPU DPO DPMO 
Nilai 

Sigma 

20 123 6 5 615 0,049 0,010 10668 3,8 

21 203 14 5 1015 0,069 0,014 14432 3,65 

22 214 7 5 1070 0,033 0,007 7453 3,95 

23 154 11 5 770 0,071 0,014 14324 3,7 

24 30 11 5 150 0,367 0,073 73043 2,95 

Total Nilai Rata – Rata DPMO & Nilai Sigma = 18230 3,63 

Tabel 4.3 Tabel DPMO Dan Tingkat Sigma 

 

Tabel 4.9 Tabel DPMO  Dan Tingkat Sigma 

Data  
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Gambar 4.11 Grafik tingkat sigma pada produk kabel fiber 

optik  Aerial G.652D STEL K – 017 
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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analyze (TahapAnalisa)

Tahap analisa merupakan tahap yang ketiga dalam penggunaan metode

DMAIC. Pada tahap ini fokus permasalahan yang ditimbulkan harus jelas dan

dipahami, sehingga diketahui perbaikan yang dihasilkan dari data yang didapat.

Jadi, pada tahap ini menjelaskan mengenai analisa permasalahan utaama yang

terjadi yaitu mencoba menganalisa jenis defect dominan dan faktor- faktor yang

menyebabkan defect pada pada produk kabel produk kabel fiber optik Aerial

G.652D STEL K – 017.

Dari pengolahan data pada bab sebelumnya yang sudah dilakukan dengan

menggunakan diagram paretto maka telah diketauhi jenis defect yang dominan

yang terjadi pada produk kabel produk kabel fiber optik Aerial G.652D STEL K

– 017 yaitu jenis defect besi penyangga lepas dengan presentase defect 44,6%.

Gambar 5.1 Defect Besi Penyangga Terlepas

Kabel yang mengalami produk defect dalam proses pembuatannya dapat dilihat

bahwa besi penyangga yang tidak menempel sempurna. Dan dikhatirkan ketika

kabel tersbut digunakan maka ketika menghantar gelombang cahaya maka tidak

maksimal karena meggalami gangguan alam seperti angin dan hujan. Oleh

karena itu fungsi dari komponen cukup penting agar kabel tersebut dapat bekerja

baik.
67
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5.1.1 Analisa Dengan Diagram Sebab akibat (Diagram Fishbone)

Pada tahap ini akan penulis akan menggunakan alat bantu diagram

fishbone Untuk membantu mengetahui faktor – faktor akar penyebab

permasalahan yang terjadi yaitu defect besi penyangga terlepas. Setelah

melakukan pengamataan sdan diskusi dengan pihak terkait berikut analisa

dengan diagram fishbone untuk defect besi penyangga terlepas pada pada

produk kabel produk kabel fiber optik Aerial G.652D STEL K – 017.

Gambar 5.2 Diagram Fishbone Defect Besi Penyangga Terlepas

Berdasarkan diagram fishbone dapat diketauhi beberapa faktor penyebab

defect besi penyangga terlepas pada kabel produk kabel fiber optik Aerial

G.652D STEL K – 017 yaitu disebabkan faktor mesin, metode, manusia dan

material dan rincian adalah sebagai berikut:

• Mesin :- Part WireMetal Connector pada mesin strading tidak

bekerja secara optimal

- Kurangnya perawatan pada mesin yang digunakan untuk

memproduksi kabel tersebut

• Manusia: Terjadinya human eror atau kesalahan operator pada saat

bekerja.
• Metode : Kabel tergeser yang menyebabkan pemasangan komponen

tidak presisi

• Material : Bahan perekat G-34 dan kulit kabel NVC kurang baik.
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1 Kurangnya perawatan pada mesin – mesin yang

digunakan untuk memproduksi kabel tersebut

2 Bahan perekat G-34 dan kulit kabel PVC-7

yang digunakan kualitasnya kurang baik

3 Terjadinya human eror atau kesalahan

operator pada saat bekerja.

4 Part WireMetal Connector pada mesin outer

sheath tidak bekerja secara optimal

5
Saat proses produksi kabel yang dipasang

di mesin tergeser jadi pemasangan

komponen tidak presisi

5.1.2 Analisa Dengan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Setalah mengetauhi penyebab - penyebab defect pada produk, maka

langkah analisa yang dilakukan selanjutnya adalah menganalisa penyebab

kegagalan yang potensial dan mengevaluasi prioritas resiko dengan

menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Angka

nilai yang digunakan pada FMEA ini didapat dari pihak- pihak terkait

seperti bagian produksi, bagian Quality control dan bagian pergudangan

dll. Berikut adalah tabel penyebab berdasarkan diargam fishbone untuk

defect besi penyangga terlepas pada produk kabel produk kabel fiber optik

Aerial G.652D STEL K – 017.

Tabel 5.1 Tabel Penyebab Potensi Krgagalan

Analisa ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sebab akibat

dari suatu kegagalan yang menyebabkan produk defect. Setiap penilaian diberi

nilai masing-masing yang sesuai untuk melihat mode kegagalan yang paling

besar. Berikut tabel Failure Mode and Effect Analysis untuk defect besi

penyangga terlepas pada produk kabel fiber optik Aeria yang di produksi

[Type a quote from the
document or the summary of
an interesting point. Youcan
position the text box
anywhere in the document.
Use the Drawing Tools tab to
change the formatting of the
pull quote text box.]

No Penyebab Potensi Kegagalan (Defect)



IX

Mode
Kegagalan

Jenis Defect
Potensi Efek
Kegagalan

Penyebab Potensi Kegagalan
Severity
(S)

Occurance
(O)

Detection
(D)

RPN Responden

 Assembling
Product

Component

Besi
Penyangga
Lepas

Komponen
tidak

terpasangan
sempurna pada

produk

Kurangnya perawatan pada mesin –
mesin yang digunakan untuk
memproduksi kabel tersebut

5 4 4 80

3 orang karyawan
yang berkerja di
berbagai divisi
dept. kabel
Fiber Optik di
PT. SUCCACO

Bahan perekat G-34 dan kulit kabel
PVC-7 yang digunakan kualitasnya

kurang baik
4 6 4 96

Terjadinya human eror atau kesalahan
operator pada saat bekerja.

4 2 4 32

6 5 5 *150

4 3 4 48
Lembar Tabel RPN Failur e Mode and Effect Analysis (FMEA)

Tabel 5.2 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) defect besi penyangga terlepas pada produk

kabel fiber optik Aerial G.652D STEL K – 017

Saat proses produksi kabel yang
dipasang di mesin tergeser

jadi pemasangan
komponen tidak presisi

67
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Part WireMetal Connector pada mesin
outer sheath tidak bekerja secara optimal
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Dari 5 penyebab fakor terjadi defect besi penyagga terlepas pada produk produk

kabel fiber optik Aerial G.652D STEL K – 017. Dapat diketahui ada 3 penyebab

defect yang harus menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan berdasarkan hasil

data responden tabel FMEA yang sudah dilakukan hasil analisanya adalah sebagai

berikut:

1. Part Wire Metal Connector pada mesin outer sheath tidak bekerja secara

optimal.

Berdsasarkan perhitungan tabel FMEA penyebab potensi kegagalan ini

merupakan penyebab yang memiliki score Severity dan RPN tertinggi. Hal ini

disebakakan part tersebut yang terdapat pada mesin outer sheath yang digunakan

tidak dapat bekerja secara optimal yang mengakibatkan komponen besi

penyannga yang sedang dipasang tidak menempel sempurna

2. Bahan perekat G-34 dan kulit kabel PVC-7 yang digunakan kualitasnya kurang

baik

Berdasarkan perhitungan tabel FMEA penyebab potensi kegagalan ini

merupakan penyebab yang memiliki score Ocuurance tertinggi. Hal ini

disebabkan bahan yang digunakan dalam hal ini bahan perekat G-34 dan kulit

kabel PVC-7 terkadang memiliki kualitas yang kurang baik. Yang mengkibatkan

lemahnya daya rekat dan kulit kabel yang kotor.

3. Kurangnya perawatan pada mesin – mesin yang digunakan untuk memproduksi

kabel tersebut

Hal ini dikarenakan banyak mesin pada pabrik yang digunakan untukk membuat

produk didalam parbik pada perusahaan tersebut perawatnnya masih kurang

perawatan yang mengakibatkan kinerja mesin – mesin tersebut tidak dapat

bekerja secara optimal pada saat digunakan. Walaupun tidak memiliki Score

RPN tertinggi namun mengingat proses produksi sebagai besar menggunakan

mesin maka penyebab ini harus menjadi priotitas masalah untuk diperbaiki.

69
69
71
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Penyebab Kegagalan

(Defect)
Usulan Tindakan Perbaikan

1

Part WireMetal Connector

pada mesin outer sheath tidak

bekerja secara optimal

- Rutin mengeecek part tersbut agar tidak

mengalami kerusakan

- Menggunakan part tersebut dengan kualitas

terbaik

- Operator lebih memerhatikan kinerja Mesin

outer sheath untuk menghidari hal yang

tidak dinginkan seperti keruskan dll.

2

Bahan perekat G-34 dan kulit

kabel PVC-7 yang digunakan

kualitasnya kurang baik

- Meggunakan material yang memeiliki

kualitas yang sudah ditentukan

- Menyimpan dengan baik material tersebut

di gudang penyimpaanan.

3
Kurangnya perawatan

pada mesin

- Melakukan perawatan yang ruitn terhadap

seluruh mesin produksi

yang digunakan agar dapat bekerja dengan

optimal

- Lebih memerhatikan mesin terutama yang

memiliki umur yang sudah tua.

4

Saat proses produksi kabel

yang dipasang di mesin

tergeser jadi pemasangan

komponen tidak presisi

- Operator lebih teliti saat memasang kabel

saat dipasang mesin

- Menjaga agar kondisi mesin dalam keadaan

stabil dan tidak mengalami gangguan dari

lingkungan sekitar

5
Kesalahan operator pada

saat bekerja.

- Memeberikan pelatihan dan memberikan

pengetauhan Operasional Prosedur (SOP)

untuk mengurangi kesalahan ssat kerja.

- - Memerhatikan kondisi para pekerja

5.2 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 besi penyangga lepas pada kabel fiber optik Aerial G.652D

STEL K – 017. Berikut tabel usulan perbaikan ini diharapkan dapat meminimalisir

defect pada produk yang dapat dilihat pada tabel 5.3 di bawah berikut:

Tabel 5.3 Tabel Usulan Perbaikan Pada Faktor Penyebab Defect

Besi Penyangga Terlepas
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5.3 Control (TahapPengendalian)

Tahap pengendalian 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 sehingga berjalan sesuai dengan tujuan awal dan diharapakan

permasalahan yang sudah terjadi tidak terulang kembali dilain waktu.

Namun pada tahap ini penulis hanya sampai tahap memberikan usulan saja

belum sampai tahap pelaksanaan di lapangan. Beberapa tindakan – tindakan

pengendalian yang dilakukan untuk menjaga proses produksi adalah sebagai

berikut :

1. Supervisior 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.

2. Supervisior dan pihak terkait harus rutin mengecek proses produksi yang

berlangsung

3. Jika menemukan kesalahan proses produksi maka harus diperbaiki secepatnya.

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

perbaikan mesin secara berkala.

5. Sebaiknya memastikan kondisi tenga kerja dalam keadaan fit unutk berkerja

6. Melakukan pengawasan terhadap barang baku yang digunakan agar kualitas

prosuk yang diproduksi dapat tetap terjaga

Pembuatan usulan perbaiakan secara terus menerus (continous

improvement ) secara berkala agar proses produksi berlangsung den

baik pada waktu berikutnya.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan dan analisa data yang sudah dilakukan untuk

penelelitian ini, maka penenulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengumpulan data yang sudah dilakukan di lokasi penelitian

maka dapat diketeuhi terdapat 4 jenis defect yang terjadi pada produk kabel

produk kabel Fiber Optik Aerial G.652D STEL K – 017 yaitu printing

tidak sempurna, besi penyangga terlepas, fiber putus kulit kabel

kasar/berjendol. Lalu berdasrakan analisa diagram pareto diantara ke 4 jenis

defect yang ada jenis defect besi penyangga terlepas yang merupakan defect

dominan dengan persentase 44,6%

2. Berdasarkan analisa diagram fishbone diketahui ada beberapa faktor yang

menyebabkan defect dominan dalam hal ini yaitu jenis defect besi

penyangga terlepas yaitu faktor mesin, manusia, metode dan material.

3. Dengan menggunakan metode DMAIC pada tahap Improvement ada

beberapa usulan yang dapat diberikan untuk mengurangi jumlah defect

dominan yaitu melakukan pengecekan mesin tertuama pada mesin outer

sheath, lebih rutin melakukan perawatan mesin secara berkala,

memberikan pelatihan kepada pekerja untuk meningkatkan ketrampilan

berkerja, ruitn memerikan pengetauhan pemahaman tentang SOP yang

berlaku dan selalu menggunakan material yang memiliki kualitas terbaik

untuk membuat setiap produk.

6.2 Saran
Saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan petimbangan untuk

perbaikan atau peningkatan kualitas produk kepada pihak perusahaan adalah

dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi secara rutin dan

berkala. Pencarian solusi untuk masalah perbaikan diperlukan antara

departemen produksi dan peengendalian kualitas untuk memecah setiap

permasalahan yang ada dilapangan.
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Lalu setiap saat perusahaan diharapkan terus memberikan pelayan

yang terbaik kepada para konsumennya agar reputasi perusaahan agar tetap

baik dimata para konsumen. Sebab konsumen adalah elemen terpenting

dalam setiap bisnis manapun yang sedang dijalankan oleh setiap perusahaan

yang ada.
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