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ABSTRAK 

iv 

 

 

 
 

 
PT Toyota Boshoku Indonesia merupakan perusahan asing yang bergerak 

dibidang komponen otomotif dengan produk utama yang dihasilkan adalah kursi 

mobil. PT Toyota Boshoku Indonesia berdiri sejak 1988 dengan nama awalnya 

adalah kadera, lalu pada tahun 2002 berganti lagi menjadi ABA (Abadi Barindo 

Autotech), kemudian tahun 2010 baru berganti menjadi PT Toyota Boshoku 

Indonesia (TBINA). Metode analisa yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

pareto dan fishbone.  Sehingga dengan  analisi  menggunakan  fishbone tersebut 

diketahui faktor utama penyebab cacat produk, yaitu faktor mesin, faktor material, 

faktor metode, serta faktor manusia.Kualitas produk merupakan hal yang utama 

yang dijaga oleh PT TBINA, dengan melakukan kegiatan QCC yang dilakukan 

diharapakan perbaikan kualitas akan terus berlangsung, agar kualitas semakin 

membaik. Untuk meminimalisir terjadinya pembuatan barang yang kurang 

berkualitas, PT TBINA mewajibkan setiap operator untuk menjaga 3M (Tidak 

menerima, Tidak membuat, Tidak meneruskan), serta apabila terjadi ubnormal 

pada saat proses berlansung, maka operator diharuskan untuk melakukan tindakan 

SCW (Stop, Call, Wait). 
 
 

 
Kata Kunci : kualitas, QCC, 3M, SCW 
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ABSTRACT  

 

 
 

 
PT   Toyota   Boshoku   Indonesia   is   a   foreign   company   engaged   in 

automotive components with the main product produced is a car seat. PT Toyota 

Boshoku Indonesia was established in 1988 with its first name as cadera, then in 

2002 it changed again to ABA (Abadi Barindo Autotech), then in 2010 it changed 

to PT Toyota Boshoku Indonesia (TBINA).The method of analysis carried out is 

by using Pareto and Fishbone. So that with analysis using fishbone is known the 

main factors causing product defects, namely machine factors, material factors, 

method factors, and human factors.Product quality is the main thing that is 

maintained by PT TBINA, by carrying out QCC activities, it is expected that 

quality improvement will continue, so that quality will improve. To minimize the 

occurrence of making goods that are of less quality, PT TBINA requires each 

operator to look after 3M (Not accepting, not making, not continuing), and if 

there is a normal event during the process, the operator is required to perform 

SCW actions (Stop, Call, Wait ) 
 
 

 
Keywords: quality, QCC, 3M, SCW 
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini, perusahaan sangat membutuhkan suatu hasil kerja

yang memiliki nilai produktivits yang baik sehingga nilai perusahaan akan

meningkat. Perbaikan kualitas dan kuantitas terus dilakukan oleh perusahaan, baik

dengan melakukan pengendalian kualitas langsung kepada produk hasil produksi

maupun dengan melakukan kegiatan rutin yang menganalisis pengendalian

kualitas tersebut.

Kualitas suatu produk merupakan salah satu kriteria yang menjadi

pertimbangan pelanggan dalam memilih produk. Kualitas produk juga merupakan

indikator penting bagi perusahaan untuk dapat berdiri ditengah ketatnya

persaingan dalam dunia industri. Kualitas produk semata-mata ditentukan oleh

konsumen sehingga kepuasan konsumen hanya dapat dicapai dengan memberikan

kualitas yang baik. Kualitas suatu produk dibangun perusahaan dengan

memperhatikan kebutuhan dan keinginan customer karena suatu pabrik industri

tidak akan eksis apabila produk yang dibuat atau dipesan tidak sesuai dengan

keinginan konsumen. Mempunyai konsumen yang puas akan produk kita

merupakan suatu hal yang penting bagi setiap perusahaan. Untuk membangun

kepuasan konsumen, identifikasi faktor-faktor kepuasan pelanggan perlu

dilakukan.

Menjalankan kualitas suatu produk perlu dilakukan standarisasi yang tepat,

agar produk yang dihsilkan sesuai dengan permintaan konsumen. Di PT Toyota

Boshoku Indonesia ( TBINA) selaku peruahaan yang bergerak di bidang industri

otomotif sangat memperhatikan kualitas dari produknya. Demi kualitas dan

kuantitas dari produk yang dihasilkan baik, PT TBINA secar rutin melakukan

kegiatan QCC, guna untuk menganalisi dari masalah-masalah yang ada di

lapangan. Dengan salah satu produk yang dihasilkan ialah kursi mobil, yang

dimana didalamnya terdapat material kain yang diproduksi langsung oleh

perusahaan tersebut dengan jumlah yang banyak serta memiliki jumlah defect



2

yang cukup banyak juga dari proses pemotongan pola kain untuk kursi tersebut.

Data cacat dapat dilihat pada pareto chart di bawah ini

Gambar 1.1 Pareto chart cacat pada mesin cuting

Metode yang cocok untuk mengendalikan mutu produk dan mengurangi

jumlah produk yang mengalami cacat adalah dengan menggunakan metode

Quality Control Circle (QCC), karena Quality Control Circle lebih memfokuskan

pada perbaikan (improving), menekan kesalahan, dan meminimalisir produk

produk yang cacat.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis akan melakukan

penelitian dengan judul “Analisa Pengendalian Kualitas untuk Mengurangi

Jumlah Cacat Produk dari Proses Cutting dengan Metode Quality Control

Circle (QCC)”.Pada PT. ToyotaBoshoku Indonesia ( TBINA).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut telah dijelasakan bahwa sangat pentingnya kualitas

bagi suatu perusahaan. Maka penulis melakukan rumusaan masalah sebagai

berikut :

a. apa jenis cacat terbesar yang dihasilkan oleh mesin cuting ?

b. Apa faktor utama penyebab cacat pada mesin cuting?

c. Bagaimana cara agar produk yang dkirim ke proses selanjutnya merupakan

produk bermutu?

1.3 TujuanPenelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui jenis cacat produk terebesar yang dihasilkan mesin cuting

b. Mengetahui faktor utama penyebab cacat pada mesin cuting.

c. Menentukan cara agar produk yang dikirim ke proses selanjutnya merupakan

produk yang bermutu.
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1.4 Batasan Penelitian

Terdapat batasan penelitian yang dilakukan di PT Toyota Boshoku

Indonesia, yaitu :

1. Pengamtan proses hanya dilakukan di area cuting-sewing production 2 TBINA.

2. Data-data yan didapat ialah data cacat pada proses cuting pada 3 bulan terakhir.

3. Pendekatan metode dan pembahasan yang dilakukan hanya menggunakan QCC

(Quality Control Circle), Fishbone diagram, pareto diagram serta 3M (Tidak

membuat, Tidak menerima, Tidak meneruskan)

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah,

tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang teori kulitas produk dan teori QCC dalam

implementasinya.

Bab III :Metode Penelitian

Menjelaskan jenis dan variabelisasi data, metoda pengambilan data,

metoda pengolahan data, metoda analisis data dan langkah-langkah penelitian.

Bab IV : Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berisi data awal yang selanjutnya diolah menjadi informasi yang akan

dibahas pada bagian Analisis

Bab V : Analis dan Pembahasan

Membahas tentang keterkaitan antar faktor-faktor dari data yang diperoleh dari

masalah yang diajukan kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metoda yang

diajukan dan menganalisis proses dan hasil penyelesaian masalah.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Bab ini bisa terdiri dari Kesimpulan saja atau ditambahkan Saran.

Kesimpulan berisi jawaban dari perumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran
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berisi tentang perbaikan penelitian dimasa yang akan datang.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Teori

2.1.1 Pengertian Kualitas

Pengertian atau definisi kualitas dapat berbeda makna bagi setiap orang,

karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya.

Banyak pakar dibidang kualitas yang mencoba untuk mendefinisikan kualitas

berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Setiap perusahaan harus

menyadari perlunya secara terus-menerus melakukan perbaikan kualitas,

perubahan, dan perkembangan bisnis inti (core business) dengan memanfaatkan

manajemen kualitas sebagai daya dukung keunggualan bersaing. Menurut Crosby

dalam Yamit (2013:7) mengatakan “kualitas sebagai nihil cacat, kesempurnaan

dan kesesuaian terhadap persyaratan”.

Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Pada sisi

yang lain kualitas juga merupakan kondisi yang selalu berubah, misalnya apa yang

dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada

masa yang akan datang. Kualitas memiliki makna yang berbeda bagi tiap-tiap

orang. Hal ini berkaitan dan tergantung kepada konteks bagaimana kualitas

memiliki kriteria serta manfaat dari suatu produk atau jasa yang digunakan oleh

masing-masing orang tersebut. Orang yang berbeda akan menilai dengan kriteria

yang berlainan pula. Hal inilah yang menyebabkan orang sulit untuk

mendefinisikan kualitas dengan tepat. Menurut Kotler dan Armstrong (2008:272)

mengatakan “kualitas produk yaitu karakteristik produk atau jasa yang bergantung

pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan

atau diimplikasikan”.

Menurut Goetsch dan Yamit (2013:8) mengatakan “kualitas produk adalah

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia,

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”.

Pengendalian mutu pertam kali diperkenlkan oleh Ellias Whitney pada
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awal abad19. Iya memperkenalkan pengendalian mutu dalam bentuk pengecekan

barang-barng yang akan disampaikan pada pelanggan dengan cara memisahkan

barang cacat dan barang yang tidak cacat, baik dari segi penampilan dan

karakteristik agar konsumen merasa puas karena mendaptkan barang dengan

kualitas yang baik. Pendekatan ini disebut dengan pengendalian mutu tradisional.

Kualitas adalah convormance to requirement, yaitu yang sesuai dengan

yang distandarkan. Suatu produk memiliki kualitas apabila sesuai standar kualitas

yang telah ditentukan oleh perusahaan atau SOP. Standar kualitas meliputi bahan

baku, proses produksi, dan produk jadi ( Crosby dalam Nasution, 2004). Kualitas

adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/ tenaga

kerja, proses dan tugas, serta lingkngan yang memnuhi harapan pelanggan atau

konsumen ( Garvin dan Davis dalam Nasution, 2004).

Nasution (2004) menyimpulkan ada beberapa persamaan dalam definisi

kualitas, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut:

a. Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan

b. Kualitas mencakup produk , jasa mansuia, proses, dan lingkungan

c. kulitas merupakan kondisi yang selalu berubah ( misalnya apa yang dianggap

kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas dimasa yag akan datang.)

2.1.2 Dimensi Mutu

Mutu bisa diukur dengan beberapa dimensi, sehingga dengan dimensi ini

bisa dianalisis apakah suatu produk itu bermutu ataukah tidak. Ada delapan

dimensi mutu, seperti yang dinyatakan oleh Garvin dalam M. N. Nasution (2001)

bahwa delapan dimensi mutu adalah sebagai berikut:

a. Performa (Performance) berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan

merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin

membeli suatu produk. 

b.  Features, merupakan aspek kedua dari performansi yang menambah fungsi

dasar, berkaitan dengan pilihan dan pengembanganya. 

c. Kehandalan (reliability), berkaitan dengan kemungkinan suatu produk berfungsi

secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu.
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d. Konformansi (conformance), berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk

terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan

pelanggan. 

e. Daya tahan (durability), merupakan ukuran masa pakai suatu produk.

Karakteristik ini berkaitan dengan daya tahan dari produk itu. 

f. Kemampuan pelayanan (Service ability), merupakan karakteristik yang

berkaitan dengan kecepatan/kesopanan, kompetensi, kemudahan serta akurasi

dalam perbaikan.

g. Estetika (aesthetics), merupakan karakteristik mengenai keindahan yang

bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi

dari preferensi atau pilihan individual. 

h. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), bersifat subyektif, berkaitan

dengan perasaan pelanggan dalam mengonsumsi produk, seperti meningkatkan

harga diri.

Dalam dunia industri, semua perusahaan pasti akan terus menekankan

tingkat produksi yang tinggi agar pendapatan meningkat, tetapi kualitas dalam

produk yang dihasilkan juga perlu ditekankan dalam proses produksi. Dimensi

kualitas dapat dijadikan dasar pelaku bisnis untuk mngetahui apakah ada

kesenjangan ( gap) atau perbedaan antara harapan pelanggan dan kenyataan yang

mereka terima. Jika kesenangan antara harapan dan kenyataan cukup besar,

menunjukan bahwa perusahaan tidak tidak mengetahui keinginnan customer (

Yamit, 2004).

2.1.3 TujuanPengendalian Kualitas

Maksud dan tujuan pengendalian kualitas adalah untuk spesifikasi produk 

yang telah ditetapkan sebagai standar dan dapat terlihat pada produk akhir, yang

tujuannya agar barang atau produk hasil produksi sesuai dengan standar mutu yang

telah ditetapkan. Tujuan pegendalian kualitas menurut Assauri.S ( 1998 : 210)

yaitu :

a. Agar  barang  hasil  produksi  dapat  mencapai  standar  mutu  yang  telah

ditetapkan. Apabila dalam proses produksi perusahaan dapat mencapai kualitas

yang telah ditetapkan, berarti produk yang dihasilkan dapat diterima oleh
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konsumen.

b. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. Dengan 

adanya  pengendalian  kualitas,  maka  biaya  inspeksi  dapat  ditekan sekecil

mungkin.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  adanya  pengendalian  kualitas  yang 

baik,  yang dilaksanakan  oleh  perusahaan,  maka  kerusakan-kerusakan  akan 

jarang  terjadi  karena dapat diketahui sedini mungkin. Sehingga dapat

menekan biaya-biaya perbaikan.

c. Mengusahakan agar biaya produksi menjadi rendah. Dengan  dilaksanakan 

pengendalian  kualitas,  maka  kerugian-kerugian  yang  diakibatkan oleh 

produk  yang  tidak  memenuhi  standar  mutu  yang  telah  ditetapkan  dapat 

ditekan sekecil mungkin, hal ini menyebabkan biaya produksi menjadi rendah.

Kualitas dalam proses produksi atau jasa tujuan utamanya ialah

mendapatakan jaminan bahawa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai

dengan standar kualitas yag telah ditetapkan dengan pengeluaran biaya yang

serendah mungkin. Seperti halnya pengendalian produksi, dalam pengendalian

kualitas pun perlu adanya rasa tanggung jawab atas apa yang dihasilkan ataupun

yang telah diproses.

2.1.4 Faktor-faktor Pengendalian Kualitas

Menurut Montgomery.D.C (2001:26) dan berdasarkan beberapa literatur

lain menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian kualitas

yang dilakukan perusahaan adalah:

1. Kemampuan proses

Batas-batas yang ingin dicapai haruslah disesuaikan dengan kemampuan proses

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

yang melebihi kemampuan atau kesanggupan proses yang ada.

2. Spesifikasi yang berlaku

Spesifikasi hasil produksi yang ingin dicapai harus dapat berlaku, bila ditinjau

dari segi kemampuan proses dan keinginan atau kebutuhan konsumen yang

ingin dicapai dari hasil produksi tersebut. Dalam hal ini haruslah dapat

dipastikan dahulu apakah spesifikasi tersebut dapat berlaku dari kedua segi

yang telah disebutkan di atas sebelum pengendalian kualitas pada proses dapat
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dimulai.

3. Tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima

Tujuan dilakukan pengendalian suatu proses adalah dapat mengurangi produk

yang berada di bawah standar seminimal mungkin. Tingkat pengendalian yang

diberlakukan tergantung pada banyaknya produk yang berada di bawah standar

yang dapat diterima.

4. Biaya kualitas

Biaya kualitas sangat mempengaruhi tingkat pengendalian kualitas dalam

menghasilkan produk dimana biaya kualitas mempunyai hubungan yang positif

dengan terciptanya produk yang berkualitas.

5. Bahan

Dikarenakan oleh biaya produksi dan persyaratan kualitas, para ahli

merencanakan dan memilih bahan yang sesuai dengan spesifikasi yang

diharapkan jenis bahan yang digunakan akan sangat mempengaruhi kualitas

prosuk yang dihasilkan.

6. Mesin dan Mekanisme

Penggunaan mesin dan mekanismenya dapat memepengaruhi kualitas yang

diharapakan . Jensis mesin serta perawatannya juga sangat berpengaruh

terhadap kulaitas produk. Metode yang digunakan dalam proses mekanisme

turut mempengaruhi hasil.

7. Metode Informasi Modern

Perkembangan teknologi informasi yang semakin modern telah menyebabkan

adanya kemungkinan untuk mengumpulkan, meganalisa, dan memnipulasi

informasi secara modern. Metode pemrosesan data dan penerimaaan informasi

yang canggih ini dapat mempengaruhi perkembangan kualitas suatu produk

yang dibuat. Informasi melalui komputerisaasi yang semakin cepat dan

akuratdalam mengelola data dan menganalisa juga turut mendukung

keberhasilan kualitas produk.

2.1.5 Tahapan Pengendalian Kualitas

Untuk memperoleh hasil pengendalian kualitas yang efektif, maka

pengendalian terhadap kualitas suatu produk dapat dilaksanakan dengan
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menggunakan teknik-teknik pengendalian kualitas, karena tidak semua hasil

produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Menurut Prawirosentono.S (2007;72), terdapat beberapa standar kualitas

yang bisa ditentukan oleh perusahaan dalam upaya menjaga output barang hasil

produksi diantaranya:

1.  Standar kualitas bahan baku yang akan digunakan.

2.  Standar kualitas proses produksi (mesin dan tenaga kerja yang

melaksanakannya).

3. Standar kualitas barang setengah jadi.

4. Standar kualitas barang jadi.

5.   Standar administrasi, pengepakan dan pengiriman produk akhir tersebut

sampai ke tangan konsumen.

Dikarenakan kegiatan pengendalian kualitas sangatlah luas, untuk itu

semua pengaruh terhadap kualitas harus dimasukkan dan diperhatikan. Secara

umum menurut Prawirosentono.S (2007;74), pengendalian atau pengawasan akan

kualitas di suatu perusahaan manufaktur dilakukan secara bertahap meliputi

hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dan pengawasan kualitas bahan mentah (bahan baku, bahan baku

penolong dan sebagainya), kualitas bahan dalam proses dan kualitas produk

jadi. Demikian pula standar jumlah dan komposisinya.

2. Pemeriksaan atas produk sebagai hasil proses pembuatan. Hal ini berlaku

untuk barang setengah jadi maupun barang jadi. Pemeriksaan yang dilakukan

tersebut memberi gambaran apakah proses produksi berjalan seperti yang telah

ditetapkan atau tidak.

3. Pemeriksaan cara pengepakan dan pengiriman barang ke konsumen. Melakukan

analisis fakta untuk mengetahui penyimpangan yang mungkin terjadi.

4. Mesin, tenaga kerja dan fasilitas lainnya yang dipakai dalam proses produksi

harus juga diawasi sesuai dengan standar kebutuhan. Apabila terjadi

penyimpangan, harus segera dilakukan koreksi agar produk yang dihasilkan

memenuhi standar yang direncanakan.

Sedangkan Assauri.S (1998:210) menyatakan bahwa tahapan
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pengendalian/ pengawasan kualitas terdiri dari 2 (dua) tingkatan antara lain:

1. Pengawasan selama pengolahan (proses)

Yaitu dengan mengambil contoh atau sampel produk pada jarak waktu

yang sama, dan dilanjutkan dengan pengecekan statistik untuk melihat apakah

proses dimulai dengan baik atau tidak. Apabila mulainya salah, maka keterangan

kesalahan ini dapat diteruskan kepada pelaksana semula untuk penyesuaian

kembali.

Pengawasan yang dilakukan hanya terhadap sebagian dari proses, mungkin

tidak ada artinya bila tidak diikuti dengan pengawasan pada bagian lain.

Pengawasan terhadap proses ini termasuk pengawasan atas bahan-bahan yang akan

digunakan untuk proses.

2. Pengawasan atas barang hasil yang telah diselesaikan

Walaupun telah diadakan pengawasan kualitas dalam tingkat-tingkat

proses, tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak ada hasil yang rusak atau

kurang baik ataupun tercampur dengan hasil yang baik. Untuk menjaga supaya

hasil barang yang cukup baik atau paling sedikit rusaknya, tidak keluar atau lolos

dari pabrik sampai ke konsumen/pembeli, maka diperlukan adanya pengawasan

atas produk akhir.

2.1.6 Metode Quality Control Circle (QCC)

Quality Control Circle (QCC) disebut juga dengan gugus kendali mutu

yaitu sekelompok kecil staf bekerjasama untuk berkontribusi pada peningkatan

perusahaan, untuk menghormati kemanusiaan dan membangun kelompok kerja

ceria melalui pengembangan potensi staff yang tak terbatas.

Quality Control Circle (QCC) merupakan pendekatan yang banyak dipakai

oleh perusahaan-perusahaan dalam melakukan perbaikan kualitas dengan siklus

PDCA yang merupakan singkatan Plan-Do-Check-Action. Pendekatan ini

diperkenalkan oleh W.E Deming dan W.A Shewhart, seorang pakar kualitas

ternama berkebangsaan amerika serikat, sehingga siklus PDCA ini juga dikenal

sebagai siklus Deming atau siklus pengendalian. Siklus PDCA umumnya

digunakan untuk mengetes dan mengimplementasikan perubahan-perubahan untuk

memperbaiki kinerja produk, proses, atau sistem di masa yang akan datang.
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Gambar 2.1 PDCA

Sumber : Richard, B. Chase, Nicholas,J. Aquilano and Jacobs,F.R.2001

Penjelasan dari tahap-tahap dalam siklus PDCA adalah sebagai berikut

(Nasution.M.N, 2005:32):

1. Mengembangkan Rencana (Plan)

Merencanakan spesifikasi, menetapkan spesifikasi atau standar kualitas yang

baik, member pengertian kepada bawahan akan pentingnya kualitas produk,

pengendalian kualitas dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

2. Melaksanakan Rencana (Do)

Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap, mulai dari

skala kecil dan pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas dan

kemampuan dari setiap personil. Selama dalam melaksanakan rencana harus

dilakukan pengendalian, yaitu mengupayakan agar seluruh rencana

dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sasaran dapat tercapai.

3. Memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai (Check)

Memeriksa atau meneliti merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya

berada dalam jalur, sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan perbaikan

yang direncanakan. Membandingkan kualitas hasil produksi dengan standar

yang telah ditetapkan, berdasarkan penelitian diperoleh data kegagalan dan

kemudian ditelaah penyebab kegagalannya.

4. Melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan (Action)

Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu, yang didasarkan hasil analisis di

atas. Penyesuian berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna

menghindari timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran

baru bagi perbaikan berikutnya.
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Untuk melaksanakan pengendalian kualitas, terlebih dahulu perlu dipahami

beberapa langkah dalam melaksanakan pengendalian kualitas. Menurut

Schroeder.R.G (2007:173) untuk mengimplementasikan perencanaan,

pengendalian dan pengembangkan kualitas diperlukan langkah-langkah sebagai

berikut :

1. Mendefinisikan karakteristik (atribut) kualitas.

2. Menentukan bagaimana cara mengukur setiap karakteristik.

3. Menetapkan standar kualitas.

4. Menetapkan program inspeksi.

5. Mencari dan memperbaiki penyebab kualitas yang rendah.

6. Terus-menerusmelakukan perbaikan.

Yang kemudian dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai delapan

langkah perbaikan kualitas.

Berikut 8 langkah perbaikan kualitas dalam QCC:

1) Menentukan TemaMasalah.

2) Menyajikan Data dan Fakta.

3) Menentukan Penyebab

4) Merencanakan Perbaikan.

5) Melaksanakan Perbaikan.

6) Memeriksa Hasil Perbaikan.

7) Standarisasi.

8) Merencanakan Langkah Berikutnya.

2.1.7 Manfaat Menggunakan QCC

1) Untuk memberikan dasar dan cara melakukan analisa masalah secara tuntas

dengan kelompok kerja.

2) Dengan memakai prinsip QCC diharapkan produk mempunyai nilai yang

tinggi (high value) tetapi dengan mengeluarkan biaya yang rendah (low cost).

3) QCC memakai metode pengumpulan, pemilahan, dan pemecahan masalah

(Brainstorming). Pemahaman dan penggunaan 7 QC tools (Fishbone, Diagram

Pareto, Tabel perbandingan sebelum dan sesudah penerapan QCC).

2.1.8 Penerapan QCC
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Cara yang efektif menerapkan Quality Control Circle dengan

menggunakan seven tools. Didalam seven tools dijelaskan delapan langkah

pemecahan masalah yang disebut PDCA (Basten, 2007), antara lain:

1) Plan

a) Menentukan Persoalan Tema

b) Menentukan Judul

c) Mencari Penyebab

d) Mencari Penyebab Dominan

2) Do

a) Membuat rencana perbaikan dan melaksanakan perbaikan

3) Check

a) Meneliti Hasil Perbaikan

4) Action

a) Membuat standarisasi baru

b) Membuat rencana berikutnya

2.1.9 Seven Tools

Seven tools merupakan salah satu saran yang digunakan dalam

pengendalian proses statistik yaitu berupa tujuh alat pengendalian mutu yang

menggunakan teknik statistik. Alat-alat ini meliputi:

a. Lembar pemeriksaan

Dalam kegiatan produksi diperlukan pemantauan secara sistematis dan

teratur yang dilakukan secara tertulis.Untuk melakukan hal ini maka diperlukan

lembar pengamatan (check sheet) untuk mempermudah dalam melakukan

pengumpulan data terhadap informasi yang diperlukan oleh pengamat.Lembar

pengamatan ini berupa data yang hendak diamati, tanggal dan tempat pencatatan,

jumlah atau frekuensi data dan identitas pencatat data tersebut. Informasi yang

terdapat dalam check sheet ini sedapat mungkin dikelompokkan secara spesifik

sehingga memudahkan dalam pengolahan data tersebut.

b. Histogram

Pengamatan dari suatu karakteristik proses tidak dapat dilakukan hanya

dengan melihat pada nilai data yang diambil dari proses tersebut, baik secara
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individu maupun kelompok. Pengamatan dapat dilakukan dengan cara membuat

nilai data tersebut dirubah kedalam suatu bentuk histogram agar lebih mudah.

Histogram adalah suatu penampakan grafik dari data dengan membagi

karakteristik data kedalam kelas-kelas atau bagian.Dalam sebuah histogram

frekuensi, nilai sumbu vertikal (x) menggambarkan jumlah dari observasi yang

dilakukan setiap kelas.Sedangkan untuk sumbu horizontal (y) menggambarkan

masing-masing kelas atau bagian.

c. Stratifikasi

Stratifikasi adalah suatu upaya untuk mengurangi atau mengklasifikasikan

persoalan menjadi kelompok atau golongan sejenis yang lebih kecil atau menjadi

unsur-unsur tunggal dan persoalan. Penguraiannya misalnya dilakukan menurut :

1) Jenis kesalahan

2) Penyebab kesalahan atau kerusakan

3) Lokasi kesalahan atau kerusakan

4) Bahan (material), hari pembuatan, unit kerja, pekerja atau pembuat, penyalur,

waktu, lot, dan lain-lain.

Kegunaan dari stratifikasi adalah untuk mengetahui atau melihat secara

lebih terperinci pengelompokan faktor-faktor yang akan mempengaruhi

karakteristik mutu.

d. Diagram Pareto

Diagram pareto memiliki peranan penting dalam proses perbaikan kualitas.

Pareto berasal dari nama ekonom italia, Aifredo Pareto yang menggunakan

diagram ini pertama kali untuk wilayah pengendalian kualitas dari distribusi

kemakmuran.

Prinsip diagram pareto adalah dengan aturan 80/20 yaitu 80% dan problem

(ketidaksesuaian) disebabkan oleh penyebab (cause) sebesar 20%. Pareto diagram

membantu pihak manajemen mengidentifikasi area kritis (area yang paling banyak

mengakibatkan masalah) yang membutuhkan perhatian lebih dengan cepat.

Diagram tersebut juga mengidentifikasi hal yang penting, serta alternatif

pemecahan yang akan membawa perbaikan secara substansial dalam kualitas.

Diagram ini juga memberikan pedoman dalam menempatkan sumber-sumber yang
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terbatas untuk aktivitas pemecahan masalah. Dengan penggunaan diagram pareto,

maka permasalahan akan disusun dalam suatu “kepentingan” yang mengarah pada

efek finansial dan permasalahan atau jumlah yang relatif dengan kejadian dalam

permasalahan.

Langkah-langkah dalam pembuatan Diagram Pareto menurut Mitra (1993)

dan Besterfield (1998), yaitu :

1) Menentukan metode atau arti dalam pengklasifikasian data, misalnya

berdasarkan masalah, penyebab, jenis ketidaksesuaian, dan sebagainya.

2) Menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan

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

sebagainya.

3) Mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan.

4) Merangkum data dan membuat rangking kategori data tersebut dari yang

terbesar dan yang terkecil.

5) Menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif yang digunakan

6) Menggambar diagram batang, menunjukkan tingkat kepentingan relatif

masing-masing masalah. Mengidentifikasi beberapa hal yang penting untuk

mendapat perhatian.

e. Diagram Pencar (Scatter Diagram)

Diagram pencar adalah suatu diagram yang menggambarkan korelasi

(hubungan) dari suatu penyebab/faktor terhadap penyebab/faktor lain atau

terhadap karakteristik kualitas. Kegunaan dari diagram pencar adalah untuk

melihat ada tidaknya korelasi (hubungan) dari suatu penyebab/faktor yang lain

atau terhadap akibat karakteristik kualitas.

Cara pembuatan diagram pencar,yaitu :

1. Mengumpulkan data yang diinginkan dan ditabelkan.

2. Menggambar sumbu x dan y beserta skala dan keterangannya, kemudian

menggambarkan titik-titik data yang sesuai dengan tabel.

f. Grafik Pengendali (Control Chart)
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No
Nama
Penulis
(Tahun)

Judul Penelitian Metode
Penelitian

Hasil

1 Sharif,
(1999)

Student qulity control
circle : a case study on
student paarticiption in

Qulity
Conrol
Cyrcle

Hasil dari penelitian
menunjukan bahwa siswa
merasa cocok dengan

Grafik atau peta pengendali (Nasution, 2006) adalah sebuah grafik atau

peta dengan garis batas dan garis-garisnya disebut garis kendali. Tujuan dari grafik

pengendali (Montgomery, 1993) adalah untuk menentukan apakah hasil kerja

suatu proses dapat dipertahankan pada taraf mutu yang dapat diterima. Adapun

penggunaan grafik pengendali adalah:

a. Pemantauan dan pengawasan suatu proses.

b. Pengurangan variabilitas proses.

c. Penafsiran parameter produk atau proses.

Terdapat dua jenis grafik pengendali, yaitu :

a. Grafik pengendali sifat (atribut)

b. Grafik pengendali peubah (variabel)

Grafik pengendali telah mempunyai sejarah penggunaan yang panjang

dalam industri di Amerika dan juga dalam industri lepas pantai. Sedikitnya ada

lima alas an yang mendasari hal ini, antara lain:

1) Grafik pengendali adalah teknik yang telah terbukti untuk meningkatkan

produktivitas.

2) Grafik pengendali efektif dalam pencegahan cacat.

3) Grafik pengendali mencegah penyesuaian proses yang tidak perlu.

4) Grafik pengendali memberikan informasi diagnostik.

5) Grafik pengendali memberikan informasi tentang kemampuan proses.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
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the qulity control circle
at the faculty of
businis and
management.

(QCC) pembelajaran yang berlangsung
dan dapat diadaptasi oleh subjek
atau siswa tersebut secara
mudah.

2 Samman
(2016)

Continous Quality
Improvement
program-part , survey
critical analysis and
future research
direction

JIT (Just
In Time)

sebagian besar program
mengabaikan pengukuran
kinerja dan evaluasi sebagai fase
formal bersama dengan
spesifikasi kriteria yang relevan
menurut kinerja mana yang
harus dinilai, sebagian besar
program tidak memiliki
integrasi eksplisit dari
mekanisme audit, pemantauan,
kontrol dan umpan balik
sebagian besar penelitian yang
dipublikasikan tentang
program-program berkualitas
cenderung mengabaikan
integrasi eksplisit dari alat-alat
berkualitas atau untuk merujuk
ke sejumlah alat-alat berkualitas
atau untuk merujuk ke sejumlah
alat-alat potensial yang sangat
terbatas.
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No Nama
Penulis
(Tahun)

Judul Penelitian Metode
Penelitian

Hasil

3 Pantouva
kis (2016)

Exploring Total
Quality Management
aplication under
uncertainty: A research
agenda for the shipping
industry

Total
Quality
Managem
ent
(TQM)

Faktor TQM yang secara
signifikan mempengaruhi hasil
manajemen mutu selanjutnya
ditentukan melalui analisis
regresi linier berganda. Hasil
mengungkapkan serangkaian
pilihan strategis yang berfokus
tidak hanya pada penerapan
aturan dan prosedur ISM yang
ketat, tetapi juga menuju
perubahan berkelanjutan dalam
manajemen dan budaya
kepemimpinan yang bertujuan
untuk mencapai hasil yang lebih
baik.

4 Martyno
va (2011)

Asfect of product
quality control :
Determintion of
quality component
and product quality
factor

Quality
Control
Cyrcle
(QCC)

Komponen kualitas seperti
memenuhi tuntutan pelanggan
dari segmen target pasar,
kesesuaian dengan standar, dan
hasil keuangan yang langgeng
ditentukan. Faktor kualitas
produk diusulkan

5
Dunn
(2017)

Quality assurance
and quality control
process: summary of
methabolomics

comunity
questionaire.

QA
(Quality
Assuranc

e)

Hasil dari penelitian ini memiliki
tujuan jangka panjang untuk
mempromosikan QA dan QC
yang kuat dalam komunitas.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
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7 Sulaema
n (2014)

Analisa pengendalian
kualitas untuk
mengurangi produk
cacat speedometer
mobil dengan
menggunakan QCC di
PT INS.

QCC
(Quality
Control
Cyrcle)

Permasalahan yang ada
diselesaikan menggunakan peta
kendali p, diagram pareto, dan
seven tool. NG kotor debu
memilki kontribusi terbesar
dalam cacat produk yang terjadi
pada speedometer mobil type
2MD (honda mobilio). Beberapa
faktor penyebab NG kotor debu
yaitu faktor mesin,
metode, lingkungan dan
manusia.
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No
Nama
Penulis
(Tahun)

Judul Penelitian Metode
Penelitia

n

Hasil

7 Astini
(2015)

Menanggulangi
kelebihan pemakaian
coklat pada produksi
wafer xxdengan
metode QC di
PT.XYZ

QCC
(Quality
Control
Circle)

Berdasarkan data hasil
perbaikan yang dilakukan
sesudah perbaikan, reject
coklat menurun hingga 10,22%
dari bulan September ke
Oktober dan jika
dilihat dari rata-rata 3 bulan
terakhir reject coklat menurun
hingga 11,07%

8 Yosan
(2017)

Analisis kualitas
produk dan
korelasinya terhadap
tingkat kepuasan
konsumen dengan
metode statistical
process control

SPC
(Statistic
al
Process
Control)

Hasil yang diharapkan dalam
riset ini adalah PT XYZ dapat
menemukan hubungan dan
melakukan perbaikan agar
penjualan smartphone XYZ
mengalami peningkatan. Hasil
dari riset ini didapat bahwa
konsumen menilai bahwa
kemampu perbaikan /
serviceability adalah hal yang
penting dengan point alpha
0,879.

2.1 Penelitian Terdahulu
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2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 Flow Chart Kerangka Pemikiran
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Tempatdan Waktu Peneliitian

Penelitian dilakukan di PT Toyota Boshoku Indonesia yang merupakan

perusahaaan yang bergerak di bidang manufaktur otomotif dengan produk yang

dihasilkannnya yaitu kursi mobil. Penelitian dilangsungkandi departemen produksi

Plan 2 Line Cutting untuk proses produksi pola cover kursi mobil. Penelitian ini

dilakukan pada Desember 2017 sampai dengan Januari 2018.

3.2 Tahapan Identifikasi Awal

Penelitiian diperusahaan tersebut dilatarbelakangi dengan maalah-masalah

yang ada dilapangan. Tahap identifikasi awal ini dimaksudkan untuk mengenal

gambaran dari masalah pada perusahaan tersebut dengan tepat dan benar dengan

kondisi dari lingkungan yang ada. Setelah dilakukan tahap ini, maka kemudian

penulis meerumuskan masalah yang kemudian dituangkan kedalam pokok pikiran

penulisan laporan penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini ialah dengan melakukan pengamtan secara

langsung di PT Toyota Boshoku indonesia ( TBINA) dengan teknik pengumpulan

data yang digunakan ialah :

1. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung

kelapanga, adapun caranya adalah :

a. Observasi

Yaitu proses pengamatan secara langsung di line cuuting dengan mengamati

setiap alur proses produksi, sistem produksi, metode produksi, serta

lingkungan ditempat produksi.
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b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan

objek yang dilakukan penelitian.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan membaca serta mempelajari dokumen-dokumen,

literatur, serta buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian guna

mendapatkan teori atau konsep. Disamping itu, juga untuk mendapatkan data

tentang gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, sejarah perusahaan

serta visi dan misi perusahaan.

Studi pustaka atau literatur diperlukan untuk memperoleh pengetahuan,

teori dan wawasan yang mendasar berkaitan dengan pokok bahasan yang akan

diungkapkan dalam penelitian ini. Penggunaan literatur tersebut meliputi buku,

jurnal, laporan tugas sarjana, maupun situs internet.

Ruang lingkup kepustakaan yang dipelajari adalah mengenai :

a. Quality Control Circle

b. Management Kualitas

3.4 Pengolahan Data

Dalam melaksanakan pengolahan data ini, penulis menggunakan metode

QCC ( Quality Control Circle) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan Tema

Melakukan identifikasi permasalahan dengan melihat faktor 4M+1E ( Man,

Methode, Machine, Material, and Environment).

2. Menetapkan Target

Dalam permasalan ini data yang digunakan ialah data pada tahun 2017, yang

kemudia akan diolah dan menjadi acuan untuk proses penelitian di Line

tersebut.
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3. Analisis Kondisi YangAda

Melakuakan peninjauan langsung dilapangan dengan memeperhatikan faktor

4M+1E.

4. Analisis Sebab Akibat

Analisis ini akan dilakukan dengan antuan tools Fishbone Diagram dan Flow

Chart yang akan diolah hingga mengetahui akar dari permasalhan tersebut.

5. Menetapkan Rencana Penanggulangan

Membuat data untuk perbaiakan dengan batas waktu yang ditententukan dan

progres yang telah dilakukan.

6. Penanggulangan

Melalakukan pendataan aktifitas perbaikan yang telah dilakuakan, dan apabila

ada penanggulngan yang masih belum efektif, maka harus dilakukan

perncanaaan ulang PDCA ( Plan Do Check Action) hingga berhasil.

7. Evaluasi Hasil

Lakukan evaluasi terhadap target yang telah dilakukan dan keumudian lakukan

perbandingan antara sebelum dan sesudah perbaikan.

8. Standarisasi dan Tingkat Lanjut

Setelah hasil evaluasi tersebut dianggap bagus, maka langkah selanjutnya ialah

dengan membuat standarisassi dengan persetujuan dari pihak terkait agar

permasalhan yang sebelumnya tidak terulang kembali.

9. Kesimpulan dan Saran

Setelah proses penelitian selesai maka langkah selanjutnya ialah membuat

kesimpulan dari hasil analisis yang ada pada perusahaan, dan apa yang

dilakukan setetelah penelitian ini dilakukan diperusahaan tersebut, agar tujuan

yang diinginkan diperusahaan tersebut tercapai.

3.5 Analisis dan Pembahasan

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolah data kemudian penulis akan

melakukan analisis terhadap data. Dengan menjelasakan hasil penelitian yang

dilakukan sebelumnya dan sesudah dilakuan perbaikan, yang kemudian akan
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diketahui seberapa besar hasil dari perbaiakan tersebeut dengan mengevaluasi.

3.6 Kesimpulan dan Saran

Dari hasil data yang diperoleh yang telah diolah maka penulis melakukan

anlisis hasil dari kesimpulan perbaikan yang telah dilakukan, sehingga dapat

diketahui hasil seblum dan sesudah perbaikan.

3.7 Flow Chart

Flowchart atau diagram alir adalah sebuah jenis diagram yang mewakili

algoritme, alir kerja atau proses, yang menampilkan langkah-langkah dalam

bentuk simbol-simbol grafis, dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram

ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Diagram alir

digunakan untuk menganalisa, mendesain, mendokumentasi atau memanajemen

sebuah proses atau program di berbagai bidang Diagram alir digunakan untuk

mendesain dan mendokumentasi proses atau program sederhana. Seperti jenis

diagram lainnya, diagram ini membantu menggambarkan apa yang sedang terjadi

dan dengan demikian membantu mengerti sebuah proses. Dan mungkin saja

menentukan kekurangan fitur, atau bagian yang kurang jelas didalam sebuah

proses. Dalam melakuakn penelitian ini maka penulis menggunakan rangkaian

kegiatan yang terdapat dalam flow chart di bawah ini :

https://id.wikipedia.org/wiki/Algoritme
https://id.wikipedia.org/wiki/Alir_kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Alir_kerja
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses
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Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian
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BAB IV

PENGUMPULANDAN PENGOLAHANDATA

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perusahaan kadera didirikan pada bula april 1988 oleh Bapak Sujatim.

Pada bulan januari 2002 perusaan berganti nama menjadi PT ABA ( Abadi

Barindo Autotech ). Untuk ekspansi usaha dan produksi, PT ABA mendirikan

pabrik baru di Surabaya, dan pabrik tersebut mulai memproduksi kenaf ( serat

tumbuhan untuk produksi doortrim) pada november 2002. PT ABA mengubah

namanya menjadi PT Toyota Boshoku Indonesia ( TBINA) pada Oktober 2010.

4.2 Struktur Perusahaan

Gambar 4.1 struktur perusahaan

4.3 Pengenalan Proses Produksi Kursi Mobil (Seats Car)

PT Toyota Boshoku Indonesia ( TBINA ) merupakan perusahaaan

manufaktur yang bergerak dibidang automotif dengan produk yang dihasilkannya

adalah Doortrim, Karpet, Jok/Seat, dll. Namun utamanya produk dari PT TBINA
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adalah jok/seat dengan konsumen utama Pt TMMIN. Selain Pt TMMIN, Astra

Daihatsu Motor dan Hino juga merupakan salah satu konsumen Pt TBINA.

Seat atau kursi mobil ini meruapakan produk utama dari PT TBINA

dengan jenis Fabric dan juga kulit. Untuk pembuatan satu buah kursi mobil Di PT

TBINA memiliki alur yang sangat panjang mulai dari hulu ke hilir. Dibawah ini

akan dijelaskan alur dri proses pembuatan seat car di PT TBINA.

1. Proses Cutting

Proses cuuting adalah suatu proses yang digunakan untuk memotong

bahan-bahan yang akan di proses pada assembly di sewing untuk menyatukan

pola-pola menjadi satu cover kursi mobil. Didalam proses cutting ini memiliki

beberapa proses sebelum akhirnya dilakukan pemotongan dengan mesin automatic

yang sudah di input berbagai macam pola sesuai jenis bahan yang akan di potong.

a. proses spreading

Proses spreading atau penyebaran merupakan proses produksi pada lini

cutting untuk dilakukan salah satu proses awal yaitu proses menggelar bahan

sesuai dengan jenis dan model permintaan dai sewing. Pada proses ini ada dua

jenis proses, yaitu

1. Proses manual

Proses menggelar bahan-bahan kain ataupun kulit tidak semua dapat

digelar manual ataupu automatic dengan mesin. Karena jenis-jenis bahan dalam

pembuatan cover kursi mobil ini berbeda-beda, mulai dari karpet, tafnel, hingga

kulit. Salh satu bahan yang tidak bisa digelar manual salah satunya ialah tafnel,

karena bahan ini sangat lentur dan mudah sobe, jadi tidak mungkin untuk digelar

manual harus menggunakan mesin untuk menghindari cacat akibat proses gelar

tersebut.

Namun, untuk proses menggelar manual ini juga lebih cepat dari proses

menggelar auto, karena untuk menggelar dengan manual ini, kain atau bahan yang

akan digelar dalam bentuk roll ini bisa langsung 2 atau tiga roll dalam satu kali

tarikan dengan panjang sesuai ukuran. Sehingga dirasa lebih efisien, tapi

membutuhkan tenaga ekstra untuk prosesnya.
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Gambar 4.2 Proses menggelar material manual

2. Proses automatic

Proses menggelar material secara otomtis ini dilkukn dengn mesin sprider,

dimana opertor hanya mengtur mterial yang akan digelr sesuai dengan jenis dri

permintan. Kemudian opertor melakukn pengturn pda layr sprider gelr, pnjng dn

tebl dri gelrn sesui dengan msing-msing marker.

Pada mesin imi operator hanya memastikan gelaran dapat berproses

sebagaimana mestinya sesuai dengan tumpukan gelaran. Dan memstikn bahwa hsil

dri gelaran tersebut dapat tersusun rapih, agar nanti pada saat dialakukan proses

potong dengan mesin auto, operator yang melakukan proses tersebut dapat

mengeksekusi dengan tepat.
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Gambar 4.3 Proses menggelar dengan mesin otomatis

b. Proses Cutting

Cutting atau memotong, pada proses ini mteril-materil yng sudh digelr pd

proses sebelumny baik secara auto dengan mesin spreding gelar maupun secara

manual dengan tenaga dari opertor itu sendiri, maka selnjutny dilakukan proses

cutting tu potong dengn mesin auto.

Gambar 4.4 Proses pemotongan dengan mesin automatic

Proses ini dilkukan oleh operator yng telh mengerti pola atu marker pada

masing-masing model dari materil yang dielar. Setiap material memiliki spesfikasi
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yang berbeda, mulai dari tebal mteril, warna ateril, hingga mteril bermotif.

Material dengn spesifikasi yang lebih tebal dn yang lebih tipis tentu dari cara

setting potongnya akan berbeda, oleh sebab itu opertor yang berada pada bagian

ini harus teliti dalam melakukan proses tersebut. Khususnya untuk material yang

bermotif, jika hasil potong dari materil yng berotif tersebut slah mka barang dari

hasil potong tersebut di anggap NG. Karena motif akan memntukan hasil pada

proses assembly berikutnyaa.

Gambar 4.5 Contoh marker dari model sienta

Untuk contoh polaa dapat dilihat pada gambar diatas. Dari gmbar tersebut

diatas terlihat salah satu polapada material yang sedng dilakukan proses potong.

Pada pola tersebut enggunkan material dengn ketebalan 3mm dan mempunya

warna hitam dan dark brown. Nama material ini ialah Chrono, yang digunakan

untuk model dari kursi mobil Toyota Sienta, yaitu mobil dengan tipe baru yang

dikeluarkan oleh Toyota.

3. Proses Assembly Sewing

Pad proses ini dilakukan penyatuan pola demi pola yang sudah dipotong

pad proses sebelumnya. Potongan demi potongan akan dilakukan asembly dengan
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cara menjahit bagiaan perbgiaan, setiap pos dri sewing mempunyai bagiaan

tersendiri untuk dijahit. Setaiap bagian-bagian di alurkan melalui conveyor yang

akan berjalan menuju pos masing-masing sesuai dengan standar jahitan bagian

potongan pada pos tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambr

dibawah ini.

Gambar 4.6 Aliran proses jahit sewing

Penjahitan merupakan proses yang sangat penting dalam suatu usaha

perakitan material kain. Menjahit yaitu menyatukan bagian–bagian kain yang telah

dipotong berdasarkan pola dan sesuai dengan desain. Tujuan penjahitan adalah

untuk membentuk sambungan jahitan (seam) dengan mengkombinasikan antara

penampilan yang memenuhi standar proses produksi yang ekonomis.

Teknik jahit yang dipakai hendaklah disesuaikan dengan desain serta bahan

busana itu sendiri. Suatu seam dikatakan memenuhi standar apabila hasil

sambungan rapi dan halus tanpa cacat, baik hasil jahitan ataupun kenampakan kain

yang telah dijahit terlihat rapi. Ada kalanya kita menemukan kain yang telah

dijahit tidak rapi, hal ini dapat disebabkan karena jarum mesin yang digunakan

tidak tajam.

Bagaimanapun baiknya pola, bila teknik jahit tidak tepat tentunya kualitas

dari seat cover tidak akan baik. Maka dari itu kita harus dapat menguasai dan
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memilih teknik jahit/jenis seam yang digunakan. Pemilihan jenis seam ini juga

berdasarkan estetika, kekuatan, ketahanan, kenyamanan, ketersediaan mesin dan

biaya

Gambar 4.7 cover kursi bus sinar jaya

Gambar 4.8 Model kursi mobil toyota kijang inova

4.4 Pengumpulan Data

Sebelum penulis membuat lapran ini penulis melakukan riset dan

pengumpulan data yang diperlukan untuk melakukan pemecahan masalah. Dimana

untuk permaslaahn yang akan diangkat ialah kecacatan (NG) pada proses Cutting /

Output dari proses cutting. Dimna pada proses ini dampak terjadinya cacat sangat
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ITEM DEFECT
BULAN

TOTAL RATA''
APRIL MEI JUNI

HOLE TIDAK PUTUS 646 0 1275 1921 640,33
POTONGAN TIDAK
PUTUS 1410 1040 1792 4242 1414,00

GREPES 0 225 200 425 141,67

POLA KEBESARAN 0 0 130 130 43,33

HOLE KECIL 646 946 0 1592 530,67

HOLE GESER 0 397 0 397 132,33

OVER CUT 0 880 0 880 293,33

HOLE KEBESARAN 0 150 0 150 50,00

SECRAT 0 40 0 40 13,33

MATERIALBERUDUL 0 0 140 140 46,67

TOTAL 2702 2211 3397 8310 2770,00

besar terjadi. Hal ini berdasarkan data-data yang sudah diambil berdarkan periode

sebelumnya.

Sebagai bahan analisa penulis memperoleh pengumpulan data cacat pada

proses cutting pada periode feb-april 2018, dimana setelah dilakukan

pengumpulan data tersebut diperoleh beberapa jenis cacat yang dihasilkan pada

proses cutting. Adapun data-data yang diperoleh adalah berdasarkan pengamatan

harian yang dilakukan oleh penulis pada mesin tersebut. Untuk itu aktifitas QCC

sangat penting untuk menurunkan presentase NG / cacat produk.

Tabel 4.1 Total cacat produksi periode April-Mei 2018

TABEL4.2 Jenis data barang NG

Dari jumlah cacat produk yan terjadi pada bulan April-Juni 2018. Kita

dapat melihat masing-masing kontribusi cacat output tersebut tiap bulannya.

Berikut hasil dari perhitungan penulis terhadap cacat terbesar.

Perhitungan :

%NG = X 100

 Data perhitungan untuk NG Grepes :
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Grepes = x 100 = 0,25%

 Data perhitungan untuk NG Pola Kebesaran :

Pola kebesaran = x 100 = 0,08%

 Data perhitungan NG untuk Hole Kecil :

Hole kecil = x 100 = 0,93%

 Data perhitungan NG untuk hole geser :

Hole geser = x 100 = 0,23

 Data perhitungan NG untuk over cut :

Over cut = x 100 = 0,51%

 Data perhitungan NG untuk pola kebesaran :

Hole kebesaran = x 100 = 0,09%

 Data perhitungan NG untuk secrat :

Secrat = x 100 = 0,02%

 Data perhitungan NG untuk berudul :

Material berudul = x100=0,08%

Berdasarkan hasil perhitungan diatas kita dapat mengetahui jenis-jenis

cacat yang terjadi pada proses cutting, yaitu pemotongan material dengan

menggunakan mesin auto cut. Dan dengan diagram pareto kita dapat

meengambarkan grafik beserta presentasi kecacatannya berdasrkan jumlah

terbanyak :

Gambar 4.9 Grafik cacat dengan pareto chart

Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi tertinggi cacat paa

proses cutting ialah potongan tidak putus. Meskipun pada hasil tersebut
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No bulan total produksi total cacat proporsi P

1 April 52800 2702 0,051

2 Mei 59400 2211 0,037

3 Juni 59400 3311 0,056

  TOTAL 171600 8224 0,144

menunjukan bahwa cacat tertinggi yang dihasilkan oleh cutting ialah potongan

tidak putus, tetapi disini penulis memutuskan untuk menurunkan cacat tiga

tertinggi diantaranya potongan tidak putus, Hole tidak putus, dan Hole kecil

dengan alasan bahwa jenis cacat tersebut secara terus menerus terjadi tiap

bulannya. Alasan spesifik dapat dilihat di bawah ini :

Spesifik : Menurunkan 3 jenis cacat tertinggi

Measurable ( terukur ): Menurunkan persentase cacat menjadi 2,5%

Archievable ( dapat dicapai) : Benchmark inernal 3 jenis cacat tertinggi

Reasonable ( Beralasan) : 3 Jensis cacat tersebut tertinggi dan continue

Time phased : Pertimbangan waktu pencapaian Agustus 2018

4.5 Pengolahan Data

Setelah mengetahui jenis-jenis cacat produk pada proses cutting ,

selanjutnya pengolahan data dengan mengunakan peta kendali P.

1. Perhitungan Grafik Total Cacat

Untuk menentukan batas kendali atas (UCL) dan batas kendali bawah

(LCL) maka diperlukan nilai rata-rata bagian cacat sebagi berikut :

Rata-rata bagian cacat (P) atau garis tengah

CL= = = 0,048

UCLi = + 3 = 0,048 + 3 = 0,376

Batas kendali bawah:

LCLi = - 3 = 0,48 – 3 = - 0,364

Berikut ialah data hasil perhitungan batas kendalai atas (UCL) dan batas

kendali bawah (LCL). Dimana data tersebut diambil dari bulan April-Juni, yaitu:

Tabel 4.3 Data Total Cacat Produk



37

no Item april mei juni Total

1 NG Hole Tidak Putus 646 0 1275 1921

  Jumlah Produksi 52800 59400 59400 171600

  Proporsi P 0,012 0 0,021 0,034

Gambar 4.10 Total cacat produk

Berdasarkan peta kendali di atas terlihat data berda didalam btas kendali

(in statistic cotrol). Selanjutnya ialah menentukan batas kendali atas (BKA) dan

batas kendali bawah (BKB) untuk jenis-jenis NG yang terjadi pada proses cutting:

1. Perhitungan untu grafik NG Hole Tidak Putus

Untuk menetukan batas kendali atas UCL) dan batas kendali bawah (LCL),

maka diperlukan nilai rata-rata bagian cacat yaitu sebagai berikut:

Rata-rata bagian cacat (P) atau garis tengah

CL = = = 0,01

Batas kendali atas ( UCLi) = =0,01 + 3 = 0,173

Batas kendali bawah (LCLi) = = 0,01 – 3 = - 0,172

Berikut ini adalah hasil perhitungan batas kendali atas ( UCLi) dan batas

kendali bawah (LCLi). Dimana NG Hole tidak butus ini mempunyai kontribusi

cacat tertinggi pada periode April-Juni 2018.

Tabel 4.4 NG hole tidak putus dengan UCL dan LCL

Berdasarkan hasil dari perhitungan batas kendali atas dan batas kendali

bawah, maka data diatas dapat digambarkan dengan peta kendali di bawah ini:
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no Item april mei juni Total

1 NG potongan tidak putus 1410 1040 1792 4242

  Jumlah Produksi 52800 59400 59400 171600

  Proporsi P 0,027 0,0175084 0,030 0,074

Gambar 4.11Grafik UCL&LCL hole tidak putus

Dari data dan dan gambar tersebut tampak terlihat bahwa seluruh data

berada dalam batas kendali, sehingga tidak perlu dilakukan revisi.

2. Perhitungan NG untuk potongan tidak putus

Untuk meenentukan batas kendali atas dan batas kendali bawah, maka

diperlukan rata-rata bagiab cacat sebagai berikut:

Rata-rata bagian cacat (P) atau garis tengah (CL) = = = 0,025

Batas kendali atas ( UCLI) = = 0,025 + 3 = 0,273

Batas kendali bawah (LCLi) = = 0,025-3 = -0,268

Berikut data hasil perhitungan batas kendali atas (UCL) dan batas kendali

bawah (LCL).

Tabel 4.5 Perhitungan LCL & UCL Potongan tidak putus

Berdasarkan hasil perhitungan batas kendali atas (UCL) dan batas kendali

bawah (LCL), maka dapat dilihat peta kendali sebagai berikut:
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no Item april mei juni Total

1 NG Hole kecil 646 946 0 1592

  Jumlah Produksi 52800 59400 59400 171600

  Proporsi P 0,012 0,0159259 0,000 0,028

Gambar 4.12 Grafik LCL&UCL potongan tidak putus

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa data berada dibawah batas

kendali, sehingga tidak perlu dilakukan revisi.

3. Perhitungan NG untuk Hole kecil

Untuk menentukan batas kendali atas ( UCL) dan batas kendali bawah

(LCL), maka diperlukan rata-rata bagian cacat sebagai berikut:

Rata-rata bagian cacat(P) atau garis tengah (CL) = = = 0,009

Batas kendali atas ( UCLI) = = 0,009 + 3 = 0,164

Batas kendali bawah: (UCLI) = = 0,009 -3 = -163

Berikut data hasil perhitungan batas kendali atas(UCL) dan batas kendali

bawah (LCL).

Tabel 4.6 Perhitungan LCL&UCL hole kecil

Berdasarkan hasil dari perhitungan batas kendali atas (UCL) dan batas

kendali bawah (LCL), maka dapat dilihat gambar batas kendali sebagai berikut:
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Gambar 4.13 grafik UCL&LCL hole kecil

Dari data tabel tersebut tampak bahawa seluruh data berada dalam batas

kendali, sehinggga tidak perlu dilakukan revisi.
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ITEM KEGIATAN
Bulan/ Tahun 2018

FEB MAR APR MEI

P

Pemilihan Tema √      

Menentukan Sebab Akibat √ √    

Merencanakan Tindakan   √    

BAB V

ANALISA DATA

5.1 Analisa Hasil Perhitungan Data

Pembahasan dari bab ini adalah mengenai output dari penelitian serta

temuan yang berhubungan dengan cacat pada proses cutting yang mana untuk

menjawab dari penelitian uini, serta mencakup metode QCC dengan menggunakan

Pareto dan Diagram Sebab Akibat(Fishbone).

Pada proses cuting terlihat bahwa NG degan kontribusi terbesar dan secara

terus menerus ada dalam setiap bulannya ialah, Hole tidak putus, Potongan tidak

putus, serta Hole kecil. Ketiga jenis cacat ini dapat dilihat berdarkan grafik pareto.

Berikut ini dapat dilihat grafik dari ketiga jenis cacat terbesar tersebut

berdasarkan pareto yang telah dibuat, yaitu:

Gambar 5.1 Diagram Pareto Jumlah Cacat

5.2. Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah yang akan penulis lakukan ialah dengan menggunakan

salah satu alat yang digunakan dalam pengendalian kualitas dan juga merupakan

salah satu dari 7 tools pada Quality Control Cyrcle (QCC) , yaitu diagram sebab

akibat atau juga dikenal dengan diagram Fishbone. Dengan menggunakan digram

Fishbone diharapkan permasalhan dapat diselesaikan dengan mudah sampai pada

akarnya.

5.3 Penerapan Metode QCC

5.1 Tabel kegiatan QCC
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D Melaksanakan Tindakan   √    

C Memeriksa Hasil     √  

A
Standarsasi       √

Rencana Berikutnya       √

1. Pemilihan Tema

Berasarkan data tersebut diatas maka dapat dismpulkan bahwa cacat

produk sering terjadi pada proses cutting, yaitu Hole tidak putus, Potongan Tidak

Putus, dan Hole kecil. Maka dari itu tema yang akan diangkat ialah menurunkan

cacat produk pada proses cutting.

2. Menentukan Sebab Akibat

Untuk mengetahui sebab akibat yang terjadi pada proses cutting, maka kita

terlebih dahulu akan melihat kondisi dilapangan berdarkan aliran proses cutting

sebagai berikut:
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Gambar 5.3 Analisa Kondisi Yangada

Berdasarkan gambar aliran proses tersebut, kita dapat menganalisa

kemungkinan kondisi cacat yang terjadi pada proses cutting, khususnya cacat

untuk jenis Hole kecil, Potongan Tidak Putus, dan juga Hole tidak putus yang

merupakankontribusi terbesar dalam proses tersebut. Berikut ini akan

digambarkan lebih jelas dengan diagram Fishbone atau sebab akibat sebagai

berikut:

Gambar. 5.4 Diagram Sebab Akibat ( Fishone Diagram)

Dari diagram sebab akibat diatas dapat disimpulkan bahwa masing-masing

penyebab cacat yang terjadi pada proses cutting ialah sebagai berikut:
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1. Faktor Manusia ( Man)

Faktor yang disebabkan oleh operator pada pross ini adalah operator tidak

menggunakan standar gelaran. Maksudnya ialah pada setiap gelaran mempunyai

jenis yang berbeda, dari mulai tebal material, motif, dan juga jenis material.

Sehingga disini peran operator dirasa sangat penting untuk menggunakan dan

mengeahui standar tebal gelaran dan standar dari jenis gelaran yang akan dipotong

sesuai dengan material, sehingga dengan begitu jumlah cacat akan berkurang.

Gambar 5.5 output hasil potongan dengan tebal lebih dari 30 lembar

2. Faktor material

Untuk faktor material yan digunakan terhadap hasil yang dipotong

memenasangat berpengaruh, dikarenakan beragam jenis dan ukuran dari material

tersebut yang digunakan. Jika pada saat proses memotong tidak dilakuan

pengatura mesin sesuai dengan jensi yang dipotong, maka sangat memungkinkan

terjadinya cacat pada saat outpu keluar dari mesin.

3. Faktor Environment

Faktor environment atau juga faktor lingkungan ini pada saat proses terjadi

tidak terlalu berdampak pada hasil yang dikeluarkan. Namun apabila pada area

potong tersebut terdapat kotoran hasil adri potongan sebelumnya, maka

kemungkinan untuk hasil pada lembaran paling bawah tidak terpotong sempurna

ataupun terjadi cacat bergelombang, karena area yang tidak rata sempurna.

4. Faktor Machine

Faktor ini adalah faktor utama atau dominan penyebab terjadinya cacat
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pada output yang dihasilkan oleh mesin cuting. Dikarenakan pada proses inilah

operator akan mengeksekusi material menjadi suatu pola-pola yang digunakan

untuk assembly di sewing. Pisau yang digunakan pada mesin cutting

memungkinkan barang yang dipotong grepes atau terjadi potongan tidak putus

pada suatu pola, serta brush pada mesin yang terkikis akan mempengaruhi jua

hasilnya, yang memungkinkan terjadinya cacat yaitu, grepes, dan hole tidak putus.

Mesin potong ini akan bekerja juga dengan vakum untuk menghimpit material

yang akan dipotong, bila vakum kuran standar tekannnya, maka cacat juga

kemungkinan besar terjadi.

Gambar 5.6 kondisi brush cutting rusak

5. Faktor Methode

Faktor methode ini berhubungn dengan cara operator untuk mngatur

kondisi mesin yang akan dipotong, kaarena beragam jenis material yang akan

dipotong yang memiliki spesifikasi yan berbeda mebutuhkan methode potong yng

berbeda juga. Sehingga disinilah peran penting operator dalam mengatur mesin

sedimikian rupa sebelum memotong maaterial, dan memastikan sesuai dengan

jenis dan bahan material.

5. Menetapkan Target

Berdasarkan data sebelunya dimana NG atau cacat yang dihasilkan oleh

cutting pada periode April sampai dengan bulan Juni mencapai 6% maka

targetnya ialah menurunkan kecaccatan yang diakibatkan proses cutting menjadi
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2,5%.

6. Melaksanakan Tindakan Perbaikan

1. Faktor Manusia

Kecactan ini terjadi disebabkan karena operator tidak menggunakan

standar gelaran sebagaimana mestinya, sehingga output atau hasil dari proses

cuting banyak yang menghasilkan cacat setiap harinya. Maka dengan kasusu ini,

perbaikannya ialah dengan menjalnkan sesuai dengan prosedur, dimana untuk

gelaran dengan material yang tebal maksmum gelaran ialah 15 lembar,sehingga

bisa memimnimkan cacat pada hasil cuting.

2. Faktor Machine

Mesin merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya cacat

pada output cutting. Oleh sebab itu kondisi mesin yan baik juga akan ikut serta

dalam menghasilkan produk yang baik. Perhatian terhadap tools penting sperti

pisau yang merupakan alat utama dalam proses potong tersebut harus di utamakan

dengan pergantian setiap awal sift, dan juga perhatiakn tekanan angin atau vakum,

karena vakum yang baik akan menekan material denan semppurna sehingga tidak

ada pergeseran ketika dipotong.

3. Faktor Environment

Pada faktor lingkungan yan harus diperhatikan adalah kebersihan area

brush, yaitu area yang digunakan untuk memotong matrial tersebut. Pada era

tersebut setelah eksekusi biasanya terdapat kertas atau bekas material yang

dipotong yang menempel pada brush, hal ini dapat menggangu pada proses

selanjutnya. Sehingga untuk perbaikannya ialah melakukan pemebersihan setelah

proses memotong selesai.

4. Faktor Material

Pada material ini tidak ada yang diperbaiki, namun yang menajdi masalh

hanyalah bagaimana moperator mammpu mengatur sedemikian rupa sebelum

dilakukan proses poton dengan kaulifikasi dari jensi material yan berbeda.

5. Faktor Methode

Faktor ini merupakan kemahiran dari operator itu sendiri. Perbaikannya

ialah dengan memastikan apa yang dipotong sesuai dengan bahan material
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ITEM
FEB MAR APR TOTAL

RATA-RAT
A ITEM JULI

PRODUKSI 52.800 59400 59400 171.600 57.200
PRODUKS

I 54000

NG 2702 2211 3311 8.224 2.741 NG 1520

%NG 5% 4% 6% 5% 5% %NG 3%

TARGET 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% TARGET 2,50%

tersebut. Sebelum dipotong operator wajib memastikan material pada area WIP,

sehingga pada saat dipotong telah mengetahui apa yang harus di setting pada

mesin untuk bahan tersebut.

7. Check Hasil

Dari data yang sebelumnya, disinilah phase terakhir untuk melihat apakah

pada periode seelumnya dengan satu bulan setelahnya ada perkembangan atau

perbaikan dalam kualitas yang telah diperbaiki.

Tabel 5.1 Data hasil perbaikan

8. Standarisasi

Maka setelah proses perbaikan telah dilakukan telah berhasil dengan

adanya penurunan cacat yang dihasilkan oleh proses cutting. Kemudian selanjtnya

dengan melakuan standarisasi terhdap apa yang telah diperbaiki sebelumnya.

Sehingga diharapkan agar jumlah cacat yang terjadi pada proses ebelumnya

dengan quantity yang cukup banyak, dapat di kurangi fluktuasinya menjadi lebih

sedkit atu berkurang, sehingga output yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Yang

lebih penting adalah kualitas akan lebih membaik.

5.4 Menjalankan Prinsip 3M

Pada dasarnya operator dalam melakukan proses produksi yang dilakukan

adalah dengan memepercepat kerja agar namun tidak setidikit pula yang

mengindahkan darikualitas produk yang telaah dibuat sebelum dikiri ke proses

selanjutnya. Disinilah prinsip 3M sebenarnya harus benar-benar dijalankan dalam

melakukan proses produksi untuk mencapai produk yang bermutu. 3M adalah
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singkatan dari, Tidak Membuat, Tidak Menerima, dan Tidak Meneruskan suatu

produk. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan di paparkan secara lebih rinci agar

dapat memahami prinsip 3M, yaitu:

a. Tidak Membuat

Proses produksi yan tinggi terkadang membuat operator menjadi lengah

dalam memperhatikan kualitas dari produk yang dibuat pada saat proses

berlangsung. Kualitas produk sangat penting untuk dijaga agar kualitas terjamin

saat dikrim ke customer. Didalam prinsip Toyota terdapat 3M salah satunya adalah

tidak membuat. Maksudnya adalah operator memastiakan bahwa barang atau

material yang dibuat merupakan barang yang telah dipastiakn terjamin kualitasya,

jika tidak maka harus dilakukan penanganan terkait kesalahan tersebut.

b. Tidak Menerima

Prinsip yang kedua adalah tidak menerima. Maksud disini ialah operator

yang sedang melakukan proses produksi harus memastikan kondisi baran yang

telah diterima dari proses sebelumnya ataupun dari distributor dengan mengecek

terlebih dahulu material sebelum dilakukan proses. Operator harus teliti dalm

melakukan produksi, karena barang yang sudah dikerjakan atau dikirm dari proses

sebelumnya belum tentu baik kualitasnya. Oleh dari itu hal penting dalam menjaga

kualitas produk yang dibuat adalah dengan memastikan material atau barang yang

diterima berkualitas baik.

c. Tidak Meneruskan

Pada prinsip dapat dilihat pada sistem assembly, dimana proses ini

berkelanjutan dengan mengrim perbagiaan sesuai dengan pos masing-masing. Jika

pada suatu pos ditemukan ada kesalahan atau cacat pada proses sebelumnya

dengan barang yang diterima, maka yang harus dilkukan adalah melakukan SCW/

Stop Call Wait, yaitu dengan behenti melakukan aktifitas baran tersebut, lalu

panggil atasan yang beertugas pada bagian ersebut, dan setelah menunggu

instruksi dari atasan. Apabila pada hasil yang telah dibuat tersebut telah dicek

ternyata hasilnya ok maka teruskan, teteapi jika hasilnya tidak standar maka jika

masih bisa diperbaiki dilakaukan refair sesuai standar, namun jika tidak bisa

dilkukan perbaikan maka harus dipisahakan ke tempat barang cacat dan harus
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musnahkan.

Gambar 5.7 Pengecekan material hasil potong oleh QC
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis pembhasan yang telah

dilakukan sebelumnya, maka berikutnya penulis melakukan kesimpulan sebagai

berikut:

1. Jenis cacat yan terjadi pada mesin cuting pada dasarnya memiliki beragam jenis,

namun ada beberapa jenis cacat yang sering timbul ataupun terjadi setiap

bulannya dengan julah cacat terbesar dengan data diambil dari 3 bulan terakhir,

diantaranya adalah potongan tidak putus 4242,hole tidak putus dengan 1921

pcs, hole kecil dengan 1592 pcs.

2. Dari beberapa jenis cacat yang diketahui pada data sebelumnya yang telah

diambil dan dianalisis, diketahui dengan menggunakan diagram fishbone hal

yang meneyebebabkan terjadinya cacat tersebut, diantarnya ialah:

a. Karena pengaruh dari mesin. Hal ini dapat dilihat dari jenis cacat yang

terjadi, misalnya pada potongan tidak putus, jika pisau yang diunakan sudah

over cut, atau terkikis, maka hasilnya memungkinkan terjadinya cacat

tersebut.

b. Standar gelaran sangat berpengruh terhadap hasil yang diperoleh. Jika

material dengan tebal 5 ft/feet maka standar tebal elaran tidak boleh lebih

dari 15 tumpuk,jika lebih dari standar tersebut ha yang mungkin terjadi alah

cacat seperti, hole kecil dan sebagainya.

c. Operator yang mengoperasikan mesin cutting harus mampu mengetahui

jenis dan bahan dari material, serta mampu untuk melakukan penyetingan

mesin dengan baik sesuai dengan material yang dipotong.

3. Menjalanakan SCW/ stop call wait bagi setiap operator yang melakukan proses

produksi sangat penting, agar tidak terjadi hal yang berkelanjutan pada proses

sealanjutnya. Dengan menjalankan prinsip tersebut, apabila terjadi kondisi

ubnormal pada mesin maka operator wajib untuk melakukan SCW, agar
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kualitas yang dihasilkan bermutu. Prinsip 3M menjadi cara agar barang yang

dikirim ke proses selanjutnya adalah barang yang berumutu baik. Dengan

melakukan 3M operator telah menjaga keamana kualitas dari produknya dan

juga proses dari langkah selanjtnya. Cacat akan berkurang, serta produktifitas

akan membaik.

6.2 Saran

Adapun setelah dilakukan kesimpulan, maka disini penulis akan

memberikan saran yang dapat digunakan untuk perbaikan agar tidak terjadi atau

meminimalisir jumlah cacat yang banyak terjadi pada proses cutting, diantaranya :

1. Melakuan prefentive maintenance secara rutin dilakukan , agar mesin tetap

dalam kondisi yang baik.

2. Pisau merupakan alat utama dalam melakan proses potong, maka perlu

dilakukan pergantian pisau dalm waktu per sift untuk menjaga kualitas hasil

yang dipotong baik.

3. Seluruh karyawan pada lini tersebut hendakanya harus menyadari bahwa

adanya aktifitas selain daripada kerja rutin dilakukan penting dilakukan,

misalnya dengan rutin melakukan kegiatan QCC. Agar seluruh elemen team tau

permasalah yang ada pada bagian tersebut.

4. Dari kegiatan anaialis dengan menggunakan QCC ini ternyata diketahui standar

itu sangat penting dalam melakuakn proses produksi. Oleh dari itu,

meningkatnkan kesadarn terhadap karyawan untuk selalu menggunakan standar

yang telah dibuat harus dialkukan, bertujuan untuk mendpatkan hasil yang

maksimal.

5. Atasan atau kepala bagian harus terus mencanangkan atau memberikan

masukan setiap hari untuk menjaga kualitas dengan baik dengan menjalankan

3M dan lakukan stop call wait bila ditemukan cacat atau ketidak sesuaian.

6. Terus tingkatkan produktivitas, namun harus menyadari pentingnya kualitas.
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