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ABSTRAK

PT. XYZ adalah salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak pada
bidang otomotif di Indonesia, produk yang dihasilkan adalah produk interior dan
exterior pada kendaraan mobil dan sepeda motor. Front Fender 1PA adalah salah
produk exterior yang berada diantara shockbreaker depan pada sepeda motor.
Produk Front Fender 1PA merupakan produk dengan permintaan yang paling
tinggi, maka dibutuhkan analisa pengendalian kualitas yang tepat. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaiman cara mengurangi produk cacat
pada produk Front Fender 1PA di PT. XYZ. Dengan menggukan metode
Plan-Do-Check-Action (PDCA). Pada tahap Plan Perencanaan untuk mencari dan
jenis defect yang paling dominan dan mencari akar penyebab terjadinya produk
cacat. Jenis defect paling dominan untuk produk Front Fender 1PA diperoleh
sebanyak lima jenis. Dengan membuat diagram Pareto dan mencari penyebab
terjadinya cacat pada produk Front Fender 1PA. Berdasarkan diagram pareto,
penelitian fokus memperbaiki 1 jenis defect yaitu jenis defect dimensi tidak sesuai
standar (Shortmold), lalu dicarilah faktor-faktor penyebab defect tersebut
menggunakan Fishbone diagram. TahapDo Setelah diketahui penyebab terjadinya
defect, Menentukan sasaran dan tujuan dalam tindakan perbaikan dan identifikasi
produk cacat dan dibantu oleh tools 5W+1H. Tahap Check dilakukan pemeriksaan
lebih lanjut dengan menggunakan Failure Mode Effect and Analysis (FMEA),
didapatlah nilai Risk Priority Number (RPN) yang paling tinggi yaitu sebesar 324
pada temperatur suhu mesin injection molding sering terjadi kesalahan setting, dan
recommended action yang diberikan berupa usulan untuk pembuatan checksheet
khusus untuk pengontrolan suhu mesin. Tahap selanjutnya adalah tahap Action,
pada tahap ini dilakukan pengendalian kualitas dalam bentuk pemberian usulan
berupa monitoring dan mengukur kinerja karyawan serta melihat tingkat kualitas
suatu produk dengan menggunakan pengecekan (check sheet) dengan meninjau
pada proses pemeriksaan.

Kata Kunci: PDCA, Front Fender 1PA, Pengendalian Kualitas, FMEA
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ABSTRACT

PT. XYZ is one of the manufacturing companies engaged in the automotive
sector in Indonesia, the products produced are interior and exterior products in
car and motorcycle vehicles. Front Fender 1PA is an exterior product that is
between the front shockbreaker on a motorcycle. Front Fender 1PA product is the
product with the highest demand, it needs the right quality control analysis. The
purpose of this study is to analyze how to reduce defective products in Front
Fender 1PA products at PT. XYZ. By using the Plan-Do-Check-Action (PDCA)
method. In the Plan stage, Planning to look for and the most dominant type of
defect and look for the root causes of defective products. The most dominant type
of defect for Front Fender 1PA products was obtained in five types. By creating a
Pareto diagram and looking for the causes of defects in Front Fender 1PA
products. Based on the Pareto diagram, the research focuses on improving 1 type
of defect, namely the type of defect that is not in accordance with the standard
(Shortmold), then the factors causing the defect are searched using Fishbone
diagram. Stage Do After knowing the cause of the defect, determine the goals and
objectives in the act of repairing and identifying defective products and assisted by
tools 5W + 1H. In Check Phase, a further examination was carried out using
Failure Mode Effect and Analysis (FMEA), the highest Risk Priority Number
(RPN) was obtained, which was 324 at the temperature of the injection molding
machine. making special checksheets for controlling engine temperature. The next
stage is the Action stage, at this stage quality control is carried out in the form of
giving proposals in the form of monitoring and measuring employee performance
and seeing the quality level of a product by using a check sheet by reviewing the
inspection process.

Keywords: PDCA, Front Fender 1PA,Quality Control, FMEA
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan bisnis meningkat

semakin pesat, meskipun berada didalam perekonomian yang cenderung tidak

stabil.Hal ini berdampak pada persaingan bisnis, baik dipasar domestic maupun

internasional, setiap perusahaan dituntut harus bisa bersaing, agar bisa

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

paling tidak mampu mempertahankan usaha yang dijalaninya adalah, dengan

memberikan perhatian penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan

perusahaan.Kualitas dapat diartikan sebagai, tingkat atau ukuran kesesuaian suatu

produk pemakainya, dalam arti sempit kualitas diartikan sebagai, tingkat

kesesuaian produk dengan standar yang telah ditetapkan (Juita Alisjahbana, 2005).

Pada kenyataannya setiap perusahaan yang mapu bersaing, dan mempertahankan

usahanya pasti memiliki program mengenai kualitas, karena melalui program

kualitas yang baik,akan secara efektif perusahaan mampu mengurangi jumlah

produk cacat yang dihasilkan.

Kegiatan pengendalian kualitas berkaitan dengan standar kualitas yang

ditetapkan oleh perusahaan.Pelaksanaan pengendalian kualitas bertujuan untuk

meminimalkan jumlah produk cacat, menjaga agar produk jadi yang dihasilkan

sesuai standar kualitas perusahaan dan menghindari lolosnya produk cacat

ketangan konsumen. Maka untuk menjaga kualitas produk sesuai dengan standar

kualitas yang telah ditetapkan, perusahaan perlu melaksanakan pengendalian dan

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

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

perusahaan akan selalu melakukan kegiatan pengendalian kualitas atau Quality

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

produk, proses produksinya.
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Berdasarkan hal diatas, maka diperlukan pengendalian kualitas produk

dengan tujuan agar perusahaan mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang

optimal, harga yang ekonomis, dan efesien.Upaya yang dilakukan untuk

pengendalian kualitas tersebut adalah dengan menggunakan metode

Plan-Do-Check-Action (PDCA) dan bantuan metode lain sepertiTabel FMEA

disusun berdasarkan diagram sebab akibat (Fishbone) dan kemudian ditentukan

masalah yang dijadikan sebagai prioritas untuk ditangani terlebih dahulu.

PDCA (Plan-Do-Check-Action) adalah, salah satu metode pngendalian

kualitas yang sering digunakan di perusahaan-perusahaan besar, yang melalui

proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Proses pengendalian kualitas

tersebut dapat dilakukan melalui, penerapan PDCA (Plan-Do-Check-Acction)

yang diperkenalkan oleh Dr. W. Edwards Deming, seorang pakar kualitas ternama

kebangsaan Amerika Serikat, sehingga siklus ini disebut siklus Deming (Deming

Cycle / Deming Wheel). Siklus PDCA umumnya digunakan untuk mengetes dan

mengimplentasikan perubahan-perubahan untuk memperbaiki kualitas produk (M.

N. Nasution, 2015).

Sedangkan FMEA adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi

dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan (failure mode). FMEA

digunakan untuk mengidentifikasi sumber- sumber dan akar penyebab dari suatu

masalah kualitas. Suatu mode kegagalan adalah apa saja yang termasuk dalam

kecacatan/kegagalandalam desain, kondisi diluar batas spesifikasi yang telah

ditetapkan, atau perubahan dalamproduk yang menyebabkan terganggunya fungsi

dari produk itu (Chrysler, 2005).

Pengolahan data menggunakan metode FMEA ini akan dilakukan dengan

empat tahapan, yang pertama adalah menentukan rating keparahan, yang kedua

adalah menentukan rating kejadian, yang ketiga adalah menentukan rating deteksi,

dan terakhir adalah menghitung nilai RPN (Puspitasari D, 2014).

PT. XYZ adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufactur,

produk yang dihasilkan merupakan permintaan dari customer dan salah satu

produk produk yang dihasilkan adalah Front Fender 1PA, yang dihasilkan setiap

harinya dengan jumlah yang tidak sedikit. Dengan data produksi sekian ratus atau
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No. Jenis Defect
Bulan

Total Presentase
Januari Febuari Maret

April
Mei Juni

1 Short Mold 445 412 506 433 453 432 2681 37%
2 Silver 210 297 210 311 299 254 1581 22%
3 Scratch 164 112 102 156 169 198 901 12%
4 Flowmark 157 196 222 186 179 234 1174 16%
5 Scrape 115 118 166 199 184 120 902 12%

ribuan perbulannya. PT. XYZ juga dihadapkan oleh tantangan yang cukup berat

dimana konsumen semakin meningkatkan tuntutan mereka akan mutu atau

kualitas dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan, sementara kecenderungan

tersebut juga diperkuat oleh tekanan persaingan dari perusahaan sejenis. Karena

dalam kondisi seperti ini hanya yang bermutulah yang memenangkan persaingan

dan mempertahankan posisi di pasar. Produksi di PT. XYZ masih belum mencapai

zero defect (kecacatan nol) karena masih ditemui adanya cacat pada proses

produksi(Anonim, 2018).

Gambar 1.1Grafik Perbandingan Data Produk OK Dan Data
ProdukDefect pada Bulan Januari - Juni Tahun 2018

Sumber Pengolahan Data (2018)

Tabel 1.1 Data Jenis Defect Periode Januari-Juni 2018 Pada Produk Front
Fender 1PA

Sumber Data Perusahaan

Berdasarkan gambar dan tabeldiatas adalah data yang menunjukan jumlah

produk dan jumlah produk reject di PT. XYZ. Data yang didapatkan adalah hasil

dari wawancara kepada pihak kepala seksi Quality Control (QC) yang menunjukan

masih banyaknya produk reject,dan dari 5 jenis reject ini yang paling dominan

adalah pada jenis reject Shortmold yang menunjukan jumlah cacat mencapai

(37%) dibanding dengan 4 jenis reject yang lainnya dengan rata-rata persentase

(12%) dan masih perlu adanya perbaikan dalam proses produksi di PT. XYZ.

Untuk keperluan tersebut, maka pada penelitian ini dilakukan analisis

mengenai masalah tersebut dengan tujuan agar diketahui penyebab terjadinya

reject pada produk Front Fender 1PA tersebut dengan menggunakan metode

PDCA (Plan-Do-Check-Action) dan tools yang digunakan yaitu: Diagram Pareto,
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Diagram Fishbonedandilakukan penelitian lanjutmenggunakan metodeFMEA

(Failure Mode and Effect Analysis).

1.2 Rumusan Masalah

Menyadari dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi yang

menuntut manusia hidup dengan lebih cepat dan efisien, oleh karena itu pentingnya

penilaian pelanggan mengenai kualitas produk kertas yang dihasilkan oleh

perusahaan, sehingga diperlukan analisis terhadap kualitas produk di perusahaan.

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan yang harus

dipecahkan yaitu:

a. Apa saja penyebab jenis cacatShortmold pada produkFront Fender 1PAdi PT.

XYZ?

b. Bagaimana menganalisa dan meningkatkan kualitas produkFrontFender 1PA

di PT. XYZ?

1.3 TujuanPenelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir adalah sebagaiberikut:

a. Mengetahui penyebab yang mempengaruhi terjadinya Shortmold pada

produk Front Fender 1PAdi PT. XYZ

b. Menentukan hasil analisa serta meningkatkan kualitas produk Front Fender

1PAdengan menggunakan metodePDCA.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dapat terpusat dan terarah sesuai dengan tema tugas akhir

ini, maka ditetapkan beberapa batasan masalah. Adapun batasan-batasan tersebut

adalah sebagai berikut :

a. Pembahasanmasalahhanyamenyangkutpada, pengendalian kualitas part /

produk yang di produksi PT. XYZ

b. Perhitungandilakukanhanyaberdasarkanpada data yang

diperolehdariperusahaan.

c. Metodepengendalianbahanbaku yang digunakan pada PT. XYZ

adalahmetodeComplain Costumer.

d. Penghitungan pengendalian kualitas dengan metode

Plan-Do-Check-Action (PDCA).
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1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam laporan penulisan tugas akhir ini, untuk medapatkan hasil yang

teratur, terarah dan mudah dipahami, maka penulisan disusun dengan

menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang masalah

perumusan masalah, tujuan penelitian pembatasan masalahtentang

perbaikan kualitas Front Fender 1PAdan sistematika penulisan laporan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menerangkan secara singkat tentang teori yang berhubungan dan

berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas serta tentang konsep

kualitas, konsep PDCAyang digunakan sebagai acuan baik dari buku

maupun sumber-sumber literatur lainnya.

Bab IIIMetode Penelitian

Metode yang dipakai adalah PDCA didalam, melaksanakan metode

tersebut memerlukanlangkah-langkah yang signifikan untuk

menyelesaikan rumusan masalah yang terjadi serta memberikan simpulan

dan saran.

Bab IV Pengumpulan dan Pengelohan Data

Berisi tahap-tahapan pembahasan mengenai proses pengumpulan data dan

pengolahannya yang dilakukan melalui penggunaan metode PDCA yang

telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Berisi uraian target pencapaian dari tujuan penelitian, masukan bagi

kelanjutan penelitian yang telah dilakukan, dan masukan

bagipenanggungjawabdaritempatpenenelitian.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep dan Teori 

2.1.1 Pengertian Kualitas 

Kegiatan pengendalian kualitas ini dilaksanakan dengan cara memonitor 

keluaran (output), membandingkan dengan standar-standar, menafsirkan 

perbedaan-perbedaan dan mengambil tindakan untuk menyesuaikan kembali 

proses-proses itu sehingga sama atau sesuai dangen standar. Pengendalian 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas, agar kegiatan 

produksi dan operasi yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan tersebut dapat dikoreksi 

sehingga, apa yang diharapkan tercapai. Dewasa ini semakin disadari akan 

pentingnya kualitas yang baik, untuk menjaga keseimbangan kegiatan produksi 

dan pemasaran suatu produk. Hal ini timbul dari sikap konsumen yang 

menginginkan, barang dengan kualitas yang terjamin dan semakin ketatnya 

persaingan antara perusahaan yang sejenis. Oleh karena itu pihak perusahaan, 

perlu mengambil kebijaksanaan untuk menjaga kualitas produknya agar diterima 

konsumen, dan dapat bersaing dengan produk sejenis dari perusahaan lain, serta 

dalam rangka menunjang program jangka panjang, perusahaan yaitu 

mempertahankan pasar yang telah ada atau menambah pasar perusahaan. Adapun 

hal tersebut dapat dilakukan melalui pengendalian kualitas. 

1. Kualitas 

Beberapa pengertian kualitas antara lain: 

a. Kualitas merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan produk dan 

jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan (Tjiptono,2001) 
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b. Kualitas merupakan totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa 

yang menunjukan kamampuannya, untuk memutuskan kebutuhan-

kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi (Render,2001). 

c. Kualitas merupakan jumlah dari atribut atau sifat-sifat sebgaimana 

dideskripsikan dalam produk produk yang bersangkutan (Ahyari,1990) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah totalitas bentuk, 

karakteristik, dan atribut sebagaimana dideskripsikan didalam produk 

(barang/jasa), proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan konsumen. Pengendalian kualitas merupakan alat bagi 

menejamen untuk memperbaiki kualitas produk bila diperlukan, 

mempertahan kualitas produk yang sudah tinggi, dan mengurangi jumlah 

produk yang rusak. 

2. Pengendalian Kualitas 

Ada beberapa pengertian pengendalian kualitas: 

a. Pengendalian kualitas adalah suatu aktifitas untuk menjaga dan 

mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat dipertahankan 

sebagaiman telah direncanakan (Ahyari,1990). 

b. Pengendalian kualitas adalah merencanakan dan melaksanakan cara yang 

paling ekonomis untuk membuat sebuah barang yang akan bermanfaat 

dan memuaskan tuntutan konsumen secara maksimal (Assauri,1999). 

c. Penegendalian kualitas merupakan alat penting bagi menajemen untuk 

memperbaiki kualitas produk produk bila diperlukan, mempertahankan 

kualitas, yang sudah tinggi dan mengurangi jumlah barang yang rusak 

(Reksohadiprojo,2000) 

Jadi, dapat disimpulakan pengendalian kualitas adalah aktivitas 

untuk menjaga, mengarahkan, mempertahankan, dan mamuaskan 

tuntutan konsumen secara maksimal. 

2.1.2 Dimensi Kualitas 

Dimensi kualitas menurut Gasperz (dalam Gasperz, 2003), mengidentifikasi 

ada 8 (delapan) dimensi kualitas yang dapat digunakan untuk menganalisa 

karakteristik kualitas dalam produk. Dimensi tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Performance (Kinerja) 

Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan 

dengan karakteristik utama suatu produk. 

2. Features (Fitur) 

Features atau fitur merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari 

karakteristik utama suatu produk. 

3. Reability (Kehandalan) 

Reability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan 

dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada 

waktu dan kondisi tertentu. 

4. Conformance (Kesesuaian) 

Conformance adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar 

yang diinginkan.Pada dasarnya, setiap produk memiliki standar ataupun 

spesifikasi yang telah ditentukan. 

5. Durability (Ketahanan) 

Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga saatnya 

harus diganti.durability ini biasanya diukur dengan umur atau waktu daya 

tahan suatu produk. 

6. Serviceability (Kemampuan pelayanan) 

Serviceability adalah kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. 

Hal ini sering dikaitkan dengan layanan purna jual yang disediakan oleh 

produsen seperti kesediaan suku cadang dan kemudahan perbaikan jika 

terjadi kerusakan serta tersedianya pusat pelayanan perbaikan (service 

center) yang mudah dicapai oleh konsumen 

7. Aestetich (Estetika/Keindahan) 

Aestetich merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, 

bunyi, rasa maupun bau suatu produk.Contohnya seperti bentuk tampilan 

sebuah ponsel yang ingin dibeli serta suara merdu yang dihasilkan ponsel 

tersebut. 

 

 



10 
 

 
 

8. Perceived Quality (Kesan Kualitas) 

Percived Quality adalah kesan kualitas suatu produk yang disarankan oleh 

komsumen. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan persepsi konsumen 

terhadap kualitas sebuah produk ataupun merek, seperti Ponsel iPhone, 

Mobil Toyota, Kamera Canon, Printer Espon, dan jam tangan Rolex yang 

menurut kebanyakan konsumen merupakan produk yang berkualitas. 

2.1.3 Pendekatan Pengendalian Kualitas 

Untuk melaksanakan pengendalian didalam suatu perusahaan maka 

manajemen, perusahaan perlu menerapkan melalui apa penegndalian kualitas 

tersebut akan dilakukan. Hal ini disebabkan oleh faktor yang menentukan atau 

berpengaruh terhadap baik dan tidaknya, kualitas produk perusahaan terdiri dari 

beberapa macam missal bahan bakunya, tenaga kerja, mesin dan peralatan 

produksi yang digunakan, dimana faktor tersebut akan mempunyai pengaruh yang 

berbeda, baik dalam jenis pengaruh yang ditimbulkan maupun besarnya pengaruh 

yang ditimbulkan. 

Dengan demikian agar pengendalian kualitas yang dilaksanakan dalam 

perusahaan tepat mengenai sasarannya serta meminimalkan biaya pengendalian 

kualitas, perlu dipilih tindakan yang tepat bagi perusahaan (Ahyari,1990) : 

1. Pendekatan bahan baku 

Didalam perusahaan umumnya baik dan buruknya kualitas bahan baku 

mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kualitas produk akhir, bahkan 

beberapa jenis perusahaan pengaruh kualitas bahan baku yang digunakan 

untuk pelaksanaan proses produksi sedemikian besar hingga kualitas produk 

akhir hamper seluruhnya ditentukan oleh bahan baku yang digunakan. Bagi 

beberapa perusahaan yang memproduksi suatu produk dimana karakteristik 

bahan baku akan menjadi sangat penting di dalam perusahaan 

tersebut.Dalam pendekatan bahan baku, ada beberapa hal yang sebaiknya 

dikerjakan manajemen perusahaan agar bahan baku yang diterima dapat 

dijaga kualitasnya: 

a. Seleksi sumber bahan baku (pemasok) 

b. Pemeriksaan dokumen pembelian 
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c. Pemeriksaan penerimaan bahan 

2. Pendekatan proses produksi 

Pada beberapa perusahaan proses produksi akan lebih banyak 

menentukan kualitas produk akhir. Artinya di dalam perusahaan ini 

meskipun bahan baku yang digunakan untuk keperluan proses produksi, 

bukan bahan baku dengan kualitas prima, namun apabila proses produksi 

diselenggarakan dengan sebaik baiknya maka dapat diperoleh produk 

dengan kualitas yang baik pula. Pengendalian kualitas produk yang 

dihasilkan perusahaan tersebut lebih baik bila dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan proses produksi yang disesuaikan dengan 

pelaksanaan proses produksi didalam perusahaan. 

Pada umumnya pelaksanaan pengendalian kualitas proses produksi 

didalam perusahaan dipisahkan menjadi 3 tahap: 

a. Tahap persiapan 

b. Tahap pengendalian proses  

c. tahap pemeriksaan akhir 

3. Pendekatan produk akhir 

Pendekatan produk akhir merupakan upaya perusahaan untuk 

mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan dengan melihat produk 

akhir yang menjadi hasil dari perusahaan tersebut.Dalam pendekatan ini 

perlu dibicarakan langkah yang diambil untuk dapat, mempertahankan 

produk sesuai dengan standar kualitas berlaku. 

Dengan demikian apabila ada produk cacat atau mempunyai kualitas 

dibawah standar yang ditetapkan maka perusahaan dapat memisahkan 

produk ini dan tidak ikut dikirimkan kepada para konsumen. 

Oleh sebab itu, perusahaan harus mengumpulkan informasi tentang 

berbagai macam keluhan konsumen. Kemudian diadakan analisa tentang 

berbagai kelemahan dan kekurangan produk perusahaan sehingga untuk 

proses berikutnya kualitas produk dapat lebih dipertanggungjawabkan 
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2.1.4 Pengertian Metode PDCA (Plan-Do-Check-Action) 

PDCA yang pertama kali diperkenalkan oleh pakar kualitas ternama yang 

berkebangsaan Amerika Serikat yaitu Dr. W. Edwadrs Deming, Sehingga siklus 

ini kerap disebut sebagai siklus Deming (Deming Cycle / Deming Wheel). Siklus 

PDCA umumnya digunakan untuk mengetes dan mengimplementasikan 

perubahan-perubahan untuk memperbaiki kualitas produk. Penjelasan dari tahap-

tahap dalam siklus PDCA adalah sebagai berikut (M. N. Nasution, 2015): 

1. Mengembangkan rencana (Plan) 

Merencanakan spesifikasi, menetapkan spesifikasi atau standar kualitas 

yang baik dan benar, memberi pengertian kepada para pekerja / karyawan 

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 yang kecil dan pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas 

dan kemampuan dari setiap individu. Selama dalam melaksanakan rencana 

harus dilakukan pengendalian, yaitu mengupayakan agar seluruh rencana 

dilaksanakan dengan baik agar sesuai rencana dan tepat sasaran. 

3. Memeriksa atau meniliti hasil yang dicapai (Check) 

Memeriksa atau meneliti merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya 

berada dalam jalur atau yang sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, 

membandingkan kualitas hasil produksi dengan standar yang telah 

ditetapkan, berdasarkan penelitian yang diperoleh dari data kegagalan dan 

kemudian diidentifikasi penyebab kegagalan tersebut. 

4. Melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan (Action) 

Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu, yang didasarkan hasil analisis 

diatas. Penyesuaian berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna 

menghindari timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan 

sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. 
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2.1.5 Manfaat PDCA (Plan-Do-Check-Action) 

PDCA sangatlah cocok untuk dipergunakan dalam skala kecil kegiatan 

continues impvrovement pada memperkecil terjadinya kegagalan produk, 

menghapus pemborosan di tempat kerja dan produktivitas. Sementara FMEA 

sangat ideal untuk menganalisa dan mengidentifikasi faktor penyebab masalah. 

Berikut manfaat dari PDCA antara lain: 

1. Untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari sebuah 

unit organisasi. 

2. Sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di sebuah 

organisasi. 

3. Untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan dengan pola 

yang tersusun dan sistematis. 

4. Untuk kegiatan continues improvement dalam rangka memperbaiki kualitas. 

5. Menghapus pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan produktivitas. 

2.1.6 Pengertian Metode FMEA ( Failure Mode and Effect Analysis ) 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) pertama kali diperkenalkan pada 

akhir tahun 1940-an di dalam dunia militer oleh US Armed Forces. Failure mode 

and effect analysis (FMEA) adalah teknik rekayasa yang digunakan untuk 

mendefinisikan, mengidentifikasi, masalah, kesalahan, dan sebagainya dari 

sistem, desain, proses, dan atau jasa sebelum suatu produk atau jasa diterima oleh 

konsumen. FMEA digolongkan menjadi dua jenis yaitu:  

1. Desain FMEA yaitu alat yang digunakan untuk memastikan bahwa potential 

failure modes, sebab dan akibatnya telah diperhatikan terkait dengan 

karakteristik desain, digunakan oleh Desaign Responsible Engineer/Team. 

2. Process FMEA yaitu alat yang digunakan untuk memastikan bahwa 

potential failure modes, sebab dan akibatya telah diperhatikan terkait 

dengan karakteristik prosesnya, digunakan oleh Manufacturing 

Engineer/Team. 

FMEA (failure mode and effect analysis) adalah suatu prosedur terstruktur 

untuk mengidentifikasikan dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan 

(failure mode). FMEA digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan 
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akar penyebab dari suatu masalah kualitas. Suatu mode kegagalan adalah apa saja 

yang termasuk dalam kecacatan/kegagalan dalam desain, kondisi diluar batas 

spesifikasi yang telah ditetapkan, atau perubahan dalam produk yang 

menyebabkan terganggunya fungsi dari produk itu. Design FMEA (DFMEA) 

adalah suatu analisa teknik untuk memahami potensial kegagalan pada design 

produk. Asumsi dibuat bahwa produksi sudah membuat produk sesuai design, 

akan tetapi produk masih tidak berfungsi atau tidak berfungsi optimal. Kegagalan 

pada design produk dapat berupa produk tidak berfungsi maksimal, produk tidak 

dapat bekerja pada kondisi tertentu, produk dibuatdengan tingkatan reject yang 

tinggi, produk sulit untuk dibuat atau diassembly (design for manufacturability 

and design assembly). Design FMEA selain mempertimbangkan kegagalan pada 

produk, juga mempertimbangkan keterbatasan / kemampuan manufacturing dan 

assembly, seperti misalnya : keterbatasan ruang untuk melakukan assembly, 

keterbatasan/ kemampuan mesin, keterbatasan / kemudahan servise dan recycle 

produk, misalnya : ruang untuk akses tooling untuk perbaikan, kemampuan 

diagnostic, klasifikasi material (untuk kepuasan recycle). (Octavia, 2010)  

1. Process FMEA (PFMEA) merupakan salah satu tipe dari FMEA. PFMEA 

mengutamakan analisis moda kegagalan melalui proses produksi, dan tidak 

bergantung pada perubahan desain produk yang dapat menyebabkan 

kegagalan pada suatu proses. PFMEA biasanya diselesaikan menurut 

pertimbangan tenaga kerja, mesin, metode, material, pengukuran,dan 

lingkungan. Setiap komponen–komponen tersebut memiliki komponen 

masing– masing, yang bekerja secara individu, bersama, atau bahkan 

merupakan sebuah interaksi untuk menghasilkan sebuah kegagalan. 

(Puspitasari, 2014)  

2. Tingkat Keparahan (Severity) 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 
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demikian, apabila efek yang terjadi bukan merupakan efek yang kritis, maka 

nilai severity pun akan sangat rendah. 

Tingkat Kejadian (Occurance) adalah kemungkinan bahwa penyebab 

tersebut akan terjadi dan menghasilkan bentuk kegagalan selama masa 

penggunaan produk. Occurance merupakan nilai rating yang disesuaikan 

dengan frekuensi yang diperkirakan dan atau angka kumulatifdari kegagalan 

yangdapat terjadi.  

Nilai detection diasosiasikan dengan pengendalian saat ini. Detection 

adalah pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan /mengontrol 

kegagalan yang dapat terjadi. Risk Priority Number (RPN) merupakan 

produk dari hasil perkalian tingkat keparahan, tingkat kejadian, dan tingkat 

deteksi. RPN menentukan prioritas dari kegagalan. RPN tidak memiliki nilai 

atau arti. Nilai tersebut digunakan untuk meranking kegagalan proses yang 

potensial. Nilai RPN dapat ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut :  

RPN= severity x occurrence x detection 

2.1.7 Tujuan FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

Menurut Hidayat dalam Caesaron dan Simatupang (2015), menjelaskan 

bahwa tujuan FMEA adalah mengembangkan, meningkatkan dan mengendalikan 

nilai–nilai probabilitas dari failure yang tertedeksi dari sumber (input) dan juga 

mereduksi efek-efek yang ditimbulkan oleh kejadian ‘failure’ tersebut. Setiap 

jenis kegagalan mempunyai 1 RPN (Risk Priority Number), yang merupakan hasil 

perkalian antara ranking Severity, Detection dan Occurance. Kemudian 

RPNtersebut diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, sehingga dapat 

diketahui jeni kegagalan yang paling kritis yang menjadi prioritas untuk tindakan 

korektif. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.1 
Penelitin Terdahulu 

 
No Penulis Judul Metode  Hasil/Kesimpulan 

1 

Santoni 

Darmawan 

Tanjong 

(2013) 

 Implementasi 

Pengendalian Kualitas 

Dengan Metode Statistik 

Pada SpareParts CV 

Victory Metallurgy 

Sidoarjo 

Check Sheet, 

Diagram Sebab-

Akibat, Diagram 

Peta Kendali, 

dan Tabel FMEA 

Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa masih 

saja terdapat kecacatan 

pada pedal rem, footstep 

belakang, dan stang steer 

yang melebihi batas 

toleransi perusahaan. 

Diagram Pareto digunakan 

untuk mengetahui jumlah 

cacat yang paling 

mempengaruhi proses 

produksi perusahaan. 

2 

Muhamad 

Firman 

Prayogi, 

Diana 

Puspita Sari, 

Ary Arvianto 

(2016) 

Analysis Penyebab 

Cacat Produk Furniture 

Dengan Menggunakan 

Metode FMEA (Failure 

Mode and Effect  

Analysis) dan FTA 

(Fault Tree Analysis) 

Pada PT EBAKO 

NUSANTARA 

Pengendalian 

Kualitas ,FMEA, 

dan FTA 

dari hasil penelitian 

penyebab cacat produk 

yaitu faktor manusia, mesin 

dan kesalahan informasi 

kerja. Sebaiknya dilakukan 

inspeksi pada setiap area 

proses pengerjaan agar 

lebih cepat mendeteksi 

terjadinya cacat pada 

produk  

3 

Cyrilla Indri 

Parwati & 

Jilker Pranto 

Sibarani 

(2016) 

Analisis Pengendalian 

Kualitas Produk Steel 

Pipes dan Tubulars 

Menggunakan Metode 

Failure Mode and Effect 

Analysis (FMEA) Pada 

PT DWI SUMBER 

ARCA WAJA BATAM 

Diagram Pareto, 

Diagram 

Fishbone dan 

FMEA 

Berdasarkan hasil 

penelitian nilai rejection 

rate (kegagalan proses) 

total pada perusahaan ini 

senilai 1,99% dari target 

0,7% per tahun. Hal 

tersebut masih sangat 

tinggi sehingga di perlukan 

penanganan segera serta 

nilai risk periority number 

paling tinggi yaitu senilai 

640 dan menjadi perioritas 

utama perbaikan pada 

bagian pengelasan terutama 

untuk aspek mesin dan 

manusia. 
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Tabel 2.1 
Penelitin Terdahulu ( lanjutan ) 

 
No Penulis Judul Metode  Hasil/Kesimpulan 

4 

Putra Rizky 

Zakaria 

(2014) Jurnal 

PASTI 

Perbaikan Mesin 

Digester dan Press 

Untuk menurunkan Oil 

Losses di stasiun Press 

Dengan Metode PDCA 

Di PT XYZ 

Kaizen dan 

PDCA 

Berdasarkan analisa 

didapat presentase rata-rata 

kehilangan minyak yang 

dapat diminimalisasi 

selama penelitian dari 

7,37% menjadi 6,31% 

untuk mempertahankan 

hasil yang telah dicapai, 

maka dilakukan 

pengontrolan pada semua 

komponen mesin digester 

dan press agar proses 

berjalan dengan lancar  

5 

Hendra 

Gunawan 

(2013) 

Implementasi 

Pengendalian Kualitas 

dengan Menggunakan 

Metode Statisitk Pada 

Pabrik Cat CV X 

Surabaya 

Check Sheet, 

Histrogram, 

Diagram Pareto, 

Diagram Sebab-

Akibat, Peta 

Kendali dan 

FMEA 

dari hasil penelitian yang di 

lakukan perlu adanya 

pengawasan lebih saat 

proses produksi 

berlangsung, melakukan 

perawatan pada mesin 

produksi, diberikan work 

intruction yang mudah 

dimengerti 

6 

Dino 

Caesaron, 

Stenly 

Yohanes P. 

Simatupang 

(2015) 

Implementasi 

Pendekatan DMAIC 

Untuk Perbaikan Proses 

Produksi Pipa PVC 

(studi Kasus PT. Rusli 

Vinilion) 

Six Sigma, 

DMAIC, DPMO, 

Pareto Diagram, 

FMEA 

Pembuatan standar waktu 

proses untuk waktu mixing, 

penggunaan alat bantu 

sebagai penyeleksi hasil 

dari proses mixing yang 

tidak sempurna, 

pelatihan/training kepada 

operator yang bertanggung 

jawab disetiap proses 

produksi pipa PVC. 

7 

Mohamad 

Ary Budi 

Yuwono dan 

Ririn 

Widyastuti 

(2013) 

Jurnal 

PASTI 

Implementasi Metode 

Suggestion System (SS) 

Pada Pengujian Bakteri 

Patogen Sampel Bahan 

Baku Di Laboratorium 

Mikrobiologi Quality 

Control 

Diagram Pareto, 

Diagram 

Fishbone, 

Suggestion 

System (SS) dan 

PDCA 

Evaluasi hasil dari SS yang 

dilakukan menunjukan 

bahwa kekurangan stok 

media TSB untuk 

pengujian bakteri patogen 

pada sampel bahan baku 

menurun dari 60% pada 

bulan Juni 2013 menjadi 

0% pada bulan Juli 2013  
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Tabel 2.1 
Penelitin Terdahulu ( lanjutan ) 

 

No Penulis Judul Metode  Hasil/Kesimpulan 

8 
Praveen 

Gupta (2006) 

Beyond PDCA-A New 

Process Management 

Model (A case study in 

an automotive company) 

Diagram Pareto, 

Diagram 

Fishbone, 

Histogram, Six 

Sigma dan PDCA 

1. pdca berevolusi menjadi 

pdsa tetapi tidak 

mengakomodasi tuntutan 

hari ini untuk 

kesempurnaan virtual 

2. menggabungkan karya 

pemimpin pemikiran 

kualitas sebelumnya, 

penulis mengusulkan 

model manajemen proses 

baru yang disebut siklus 4P 

3. 4P menggabungkan 

prepare, perform, perfect, 

and progress 

(mempersiapkan, 

melakukan, 

menyempurnakan, dan 

kemajuan) 

10 
Sansli Senol 

(2007) 

Poisson Process to 

Determine The 

Occurance Degree in 

Failure Mode and Effect 

Reliability Analysis 

Diagram Pareto, 

Diagram 

Histogram and 

FMEA 

hasil yang didapat diklaim 

bahwa menggunakan 

teknik FMEA, penentuan 

statistik tingkat 

kemunculan telah berhasil 

dilakukan dengan PPA, 

asalkan tersedia nilai yang 

terukur. Jelas bahwa itu 

adalah perubahan yang 

baik; jika satu fokus pada 

penyelesaian 16 kunci 

menyebabkan 10 lainnya 

akan diselesaikan juga. Jika 

pengukuran • diperoleh, 

pendekatan ini juga 

direkomendasikan untuk 

SD dan DD, yang sejauh 

ini telah ditentukan secara 

intuitif 
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Tabel 2.1 
Penelitin Terdahulu ( lanjutan ) 

 

No Penulis Judul Metode  Hasil/Kesimpulan 

11 

M. Sokovic 

a, D. 

Pavletic b, 

and K. Kern 

Pipan c 

(2010) 

Quality Improvement 

Methodologies – 

PDCA Cycle, RADAR 

Matrix, DMAIC 

and DFSS 

Quality 

continuous 

improvement; 

PDCA Cycle; 

EFQM 

Excellence 

Model; RADAR 

Matrix; Six 

Sigma 

Jangan memulai proyek 

DFSS atau menggunakan 

proyek penilaian sendiri 

model keunggulan dan 

RADAR tanpa pelanggan, 

penjualan 

keterlibatan, komitmen 

manajemen puncak dan tim, 

lebih disukai seseorang 

dengan pelatihan yang 

memadai. Baik DFSS dan 

RADAR 

rumit, teknik yang kuat dan 

kekuatannya tidak seharusnya 

dilecehkan, dan jangan lupa: 

kedua alat jangka panjang 

dan sumber daya menuntut 

proses dan harus digunakan 

dengan hati-hati dan 

dilaksanakan dengan 

perencanaan yang tepat, 

pelatihan, dan dipantau oleh 

manajemen proyek. 

12 
Mirko, S. 

dkk (2009) 

Basic Quality Tools in 

Continuous 

Improvement Process 

 Six Sigma, 

PDCA, 7QC 

tools, and 

DMADV 

Jika organisasi ingin 

mencapai peningkatan 

kualitas berkelanjutan, 

mereka perlu menggunakan 

yang sesuai pemilihan alat 

dan teknik berkualitas. Dalam 

makalah ini mengulas 

kemungkinan penggunaan 

sistematis tujuh alat kualitas 

dasar (alat 7QC) disajikan. 

Terlihat bahwa alat 7QC 

dapat digunakan di semua 

proses fase, dari awal 

pengembangan produk 

hingga manajemen proses 

produksi dan pengiriman. 

Lebih lanjut diperlihatkan 

bagaimana melibatkan alat 

7QC dalam beberapa fase 

proses perbaikan 

berkelanjutan 

(PDCA-cycle), Six Sigma 

(DMAIC) dan Desain untuk 

Six Sigma (DMADV) 

metodologi, dan Lean Six 

Sigma. 
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Tabel 2.1 
Penelitin Terdahulu ( lanjutan ) 

No Penulis Judul Metode  Hasil/Kesimpulan 

13 

M. Dudek-

Burlikowska, 

and D. 

Szewieczek 

(2009) 

The Poka-Yoke method 

as an improving quality 

tool of operations in the 

process 

Poka-Yoke 

method and 

PDCA cycle 

Penggunaan Poka-Yoke 

membutuhkan dasar yang 

kuat dalam kualitas 

keseluruhan pengelolaan. 

Yang diperlukan adalah 

indikasi yang jelas untuk 

dibedakan 

antara produk yang cacat dan 

benar dan oleh karena itu 

perusahaan 

secara teratur melakukan 

pelatihan kru. Seharusnya 

tidak dilupakan begitu saja 

metode Poka-Yoke 

membutuhkan reaksi segera 

dan 

koreksi serta hasil dalam 

operasi. 

Kesalahan muncul dari 

berbagai alasan, tetapi 

sebagian besar bisa terjadi 

dicegah jika hanya orang 

yang dapat mengidentifikasi 

masalah di waktu 

pembentukan, tentukan 

penyebabnya dan buatlah 

yang sesuai langkah korektif. 

Pencegahan cacat dalam 

proses sebelum mereka 

penampilan, adalah cara 

terbaik pengurangan cacat 

dan dengan demikian 

mengurangi biayanya. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menggambarkan bagaiman pengendalian kualitas yang dilakukan dapat 

bermanfaat dalam menganalisis tingkat kerusakan produk yang dihasilkan oleh 

PT. XYZ yang terkadang masih melebihi batas toleransi, serta mengidentifikasi 

penyebab hal tersebut untuk kemudian ditelusuri solusi penyelesaian masalah 

tersebut sehingga menghasilkan usulan atau rekomendasi perbaikan kualitas 

produksi di masa mendatang. Berdasarkan tujuan landasan teori dan penelitian 

terdahulu, maka dapat disusun kerangka dalam penelitian ini, seperti tersaji dalam 

gambarberikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran. 

Menentukan akar permasalahan perusahaan 

berdasarkan masalah yang ada di perusahaan 

 
Menentukan pengendalian kualitas produk 

dengan menggunakan metode pengendalian 

kualitas PDCA 

Metode yang digunakan adalah metode PDCA 

(Plan-Do-Check-Action) 

Permasalahan 

Permasalah yang terjadi di PT XYZ adalah 

kesulitan mengatasi banyaknya jumlah defect 

shortmold pada produk Front Fender 1PA 

Hasil Pembahasan 

Kesimpulan& Saran 

Plan 

Perencanaan untuk mencari dan jenis defect yang 

paling dominan dan mencari akar penyebab 

terjadinya produk cacat dengan menggunakan 

tools diagram Pareto dan diagram Fishbone 

Do 

Menentukan sasaran dan tujuan 

dalam tindakan perbaikan dan 

identifikasi produk cacat dan 

dibantu oleh tools 5W+1H 

Check 

Pada tahap ini menggunakan bantuan 

metode FMEA untuk melakukan 

perbaikan akar permasalahan yang telah 

ditemukan dan dijelaskan pada tahap plan 

Action 

Pada tahap ini Memeriksa atau meneliti 

kembaliberdasarkan penelitian yang  diperoleh 

dari data kegagalan dan kemudian diidentifikasi 
penyebab kegagalan tersebut dan 

memberikantindakan atau usulan perbaikan 
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BAB III

METODE PENELITIAN

Agar dalam pemecahan masalah dapat terarah dan terlihat dengan jelas

untuk langkah – langkah yang diambil,maka pada bab ini akan dijelaskan

metodologi penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan cara pengambilan data dan pengolahan

data dengan menggunakan alat – alat analisis yang ada. Dan mempermudah dan

menganalisa permasalahan yang ada yaitu menjegah terjadinya produk cacat di lini

produksi di PT. XYZ dengan menggunakan metode Plan-Do-Check-Action

(PDCA), Failure Mode and Effect Analysis (FMEA), diagram pareto,dan diagram

fishbone.

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2003) terdapat beberapa jenis penelitian data yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang

berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

2. Penelitian kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema,

dan gambar. Sesuai dengan definisi diatas metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kuantitatif,

karena penelitian ini adalah penelitian tentang mencari dan menentukan

Nilai RPN paling tinggi dan menjadi prioritas utama perbaikan dalam

melaksanakan pengendalian kualitas pada produk yang di produksi.

3.1.1Objek/Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Analisis Pengendalian Kualitas pada produk

yang di produksi oleh perusahaan, pengendalian kualitas dilakukan pada setiap

divisi yang bersangkutan seperti bahan baku, mesin, proses produksi agar

memaksimalkan hasil produk yang baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan

perusahaan PT.XYZ. Metode yang di gunakan yaitu FMEA, diagram pareto,

diagram fishbone dan pendekatan siklus PDCA
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3.2 Data dan Informasi

1. Data Primer

Mencakup data yang di peroleh dari perusahaan langsung baik melalui

pengamatan secara langsung dilapangan ataupun wawancara kepada

karyawan. Dalam kata lain data primer adalah data yang masih mentah yang

sebelum diolah atau diproses sebelumnya. Data primer meliputi: sejarah

singkat instansi, struktur organisasi, proses bisnis perusahaan, gambaran

rantai pasok perusahaan, flow processmanufaktur dan pembagian tugas.

2. Data Sekunder

Mencakup data yang di peroleh dari perusahaan langsung yang sudah diolah

atau telah dihitung. Data sekunder yang didapatkan untuk peneletian ini

berupa: data produksi Front Fender 1PA, data jumlah reject dan data

pesifikasi kualitas produk.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data

dalam penulisan tugas akhir ini. Peneliti menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan cara mengamati langsung kelokasi tempat

penelitian

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun

peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dalam penelitian ini peneliti

mewawancara karyawan divisi Quality Control dan Production Section.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan melakukan pencatatan atau mengcopy data-data

perusahaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data
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Penelitian ini menggunakan metode Plan-Do-Check-Action (PDCA) dan

dibantu dengan beberapa tools seperti diagram pareto dan diagram Sebab-Akibat

(fishbone) dan 5W+1H lalu diakhiri dengan analisa FMEA. Pertama dicari terlebih

dahulu jenis defect apa yang paling tinggi atau sering terjadi pada produk Front

Fender 1PA periode Januari - Juni 2018 dengan menggunakan diagram pareto

(pareto chart) lalu dilakukan analisis sebab utama yang menyebabkan masalah

pada proses dengan menggunakan diagram sebab akibat (Cause and Effect

Diagram). Untuk membuat diagram sebab akibat, dilakukan wawancara dengan

pihak Quality Control dan operator untuk memperoleh informasi tentang hal-hal

yang menyebabkan permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan dengan

menggunakan Plan-Do-Check-Action (PDCA). Berikut beberapa langkah PDCA

yaitu

a. Plan (perencanaan)

Tindakan pertama dalam rencana perbaikan di PT XYZ adalah

mengumpulkan data sampel berupa total jumlah produksi, jumlah cacat, dan

jenis jumlah cacat dari pencatatan check sheet yang dilakukan oleh PT XYZ.

Data sampel yang akan digunakan adalah data produksi dan data kecacatan

produk Front Fender 1PA pada periode bulan Januari – Juni 2018.

Pengolahan data dibantu dengan dengan beberapa tools seperti diagram

pareto dan diagram Sebab-Akibat (fishbone).

b. Do (pelaksanaan)

Setelah membuat perencanaan perbaikan terhadap kecacatan produk yang

terjadi di PT XYZ, maka langkah selanjutnya adalah melakukan dan

melaksanakan usulan perbaikan pada proses produksi di PT XYZ. Dengan

bantuan metode 5W+1H (What, Why, Where, When, Who, How). Dengan

mengunakan metode 5W+1H tersebut bertujuan untuk menentukan

item-item perbaikan apa yang akan di lakukan berdasarkan dari data-data

yang telah diperiksa, serta menentukan tahapan-tahapan yang akan di

lakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi.

c. Check (pemeriksaan)
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Nilai Occurance Severity Detection

1 Jika masalahnya
hampir tidak
pernah terjadi

Jika masalahnya
tidak berpengaruh

(minor)

Jika masalahnya
pasti dapat

cepat-cepat diatas
(very high)

2

3 Jika masalahnya
sangat jarang
terjadi, relatif
sedikit (low)

Jika masalahnya
sedikit

berpengaruh dan
tidak terlalu kritis

(low)

Jika masalahnya
kemungkinan
besar dapat
diatasi (high)

4

5

6
Jika masalahnya
kadang-kadang

terjadi (moderatto)

Jika masalahnya
cukup

berpengaruh, dan
penaruhnya cukup
kritis (moderatto)

Jika masalahnya
ada kemungkinan

untuk dapat
diatasi

(moderatto)

7

8
Jika masalahnya
sering terjadi

(high)

Jika masalahnya
sangat

berpengaruh dan
kritis (high)

Jika masalahnya
kemungkinan

kecil untuk dapat
diatasi (low)

Setelah melakukan bebrapa tindakan perbaikan pada tahap Do, maka

langkah selanjutnya adalah memeriksa kembali apakah tindakan perbaikan

tersebut berjalan sesuai tujuan atau tidak di PT XYZ dengan analisis FMEA

(Failure Mode and Effect Analysis) Analisis FMEA dilakukan dengan

spreadsheet FMEA. Setiap masalah dari permasalahan dicari nilai RPN

(Risk Priority Number), kemudian nilai RPN tersebut disusun dari nilai yang

paling besar sampai nilai yang paling kecil. Penyebab yang mempunyai nilai

RPN paling besar inilah yang merupakan penyebab utama dari permasalahan

yang dihadapi. Nilai RPN merupakan hasil perkalian dari nilai severity,

occurance, dan detection dari tiap-tiap penyebab masalah. Ketentuan

pemeberian besarnya nilai occurance, severity, dan detection ini dapat

dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Nilai Occurance, Severity dan Detection

d. Action (penyesuaian)

Setelah dilakukan beberapa tindakan perbaikan pada kegiatan produksi pada

periode bulan Januari - Juni 2018 dan pengecekan kembali terhadap hasil
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perbaikan, dapat diketahui bahwa permasalahan kualitas yang terjadi di PT.

XYZ telah dapat diminimalisir. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan

adalah mempertahankan hasil pengendalian kualitas yang telah tercapai

untuk mencegah terulangnya masalah yang sama dan lebih meminimalkan

tingkat kecacatan produk pada kegiatan produksi selanjutnya dengan

menetapkan standar bagi perusahaan setelah memberikan usulan perbaikan.
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3.5 Langkah-langkah Penelitian

Gambar 3.1 Diagram Alir Langkah-langkah Penelitian
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Profil Umum Perusahan 

PT.XYZ memiliki dua lokasi gedung produksi, Tangerang dan Cikarang Barat. 

Gedung produksi tangerang memiliki total karyawan sebanyak   900 dan untuk 

gedung produksi di cikarang memiliki karyawan sebanyak   700 orang. Sedangkan 

untuk jangka kedepan PT.XYZ berencana mengembangkan kapasitas perusahaannya 

dengan pembentukan gedung produksi untuk pembuatan molding (cetakan) yang akan 

berlokasi di samping gedung produksi di Cikarang. 

4.1.2Tenaga Kerja dan Jam Kerja 

Tenaga kerja merupakan salah satu dari lima elemen penting dalam 

berdirinya perusahaan ( Man, Matherial, Machine, Methode, Money ). Tenaga 

kerja adalah elemen penting dari perusahaan untuk menjaga, mengontrol dan 

meningkatkan proses produksi yang sedang dan akan dijalankan oleh perusahaan. 

PT XYZ, memiliki jumlah karyawan sekitar   1.240 orang. 

Jam kerja yang di berlakukan di dalam PT. XYZ, memiliki 1 jam kerja yang 

sama yaitu untuk karyawan departement produksi dan karyawan tidak produksi ( 

5 hari kerja ). Detail jam kerja operasional PT. XYZ. Yang berlakukan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 
Jam Kerja Operasional PT. XYZ. 

 
5 Hari Kerja 

Hari Jam Kerja 
Istirahat 

1 2 

Senin – Kamis 08:00 – 17:00 12:00 – 12:40 15:20 – 15:45 

Jum’at 08:00 – 17:10 11:50 – 12:50 15:20 – 15:40 

 

PT. XYZ Utama, memberlakukan jam kerja yang berbeda untuk bagian 

produksi. Hal ini dikarenakan PT. XYZ. Sebagai produsen barang plastik injeksi 

yang memiliki jumlah pelanggan yang banyak dengan tingkat permintaan yang 
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besar, maka tuntutan untuk memenuhi target permintaan secara tepat waktu, tepat 

jumlah dan tepat kualitas mengharuskan untuk memberlakukan proses produksi 

selama 24 jam. Karena alasan proses produksi yang harus berjalan 24 jam, maka 

bagian produksi PT. XYZ. Memberlakukan sistem kerja shiftkepada karyawan 

produksi dan tim member-nya. Dalam pelaksanaan produksi PT. XYZ 

memberlakukan dalam satu hari terdapat tiga shiftyang bertugas secara bergilir 

untuk melakukan proses produksi guna memenuhi permintaan dengan tepat 

jumlah, tepat waktu dan tepat kualitas. Berikut jam kerja bagian produksi di PT. 

XYZ guna memenuhi kebutuhan permintaan barang dari pelanggan. 

Tabel 4.2 
Jam Kerja Bagian Produksi PT XYZ. 

 

Jam Kerja Shift 

Hari Shift Jam Kerja 
Istirahat 

1 2 

Senin – Kamis 

Shift 1 08:00 – 17:00 12:00 – 12:40 15:20 – 15:45 

Shift 2 15:20 – 24:00 18:00 – 18:40 21:00 – 21:20 

Shift 3 23:10 – 08:10 02:00 – 02:40 04:40 – 05:00 

Jum’at 

Shift 1 08:00 – 17:10 11:50 – 12:50 15:40 – 15:40 

Shift 2 16:20 – 24:10 18:00 – 18:30 21:40 – 21:55 

Shift 3 24:10 – 07:55 02:00 – 02:30 04:45 – 05:00 

Sabtu 

Shift 1 08:00 – 13:10 10:00 – 10:15 - 

Shift 2 13:10 – 18:20 15:20 – 15:15 - 

Shift 3 18:20 – 23:30 21:00 – 21:15 - 

 

PT XYZ, menerapkan 3 shift kerja selama 6 hari yaitu, senin sampai dengan 

sabtu. Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi target permintaan customer yang 

kemudian hari semakin tinggi angka permintaan produknya. 

4.1.3 Hasil Produksi Perusahaan 

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan jasa manufaktur yang bergerak 

di bidang otomotif. Produk yang dihasilkan merupakan permintaan dari customer 

dan produk yang dihasilkan adalah produkuntuk kendaraan jenis roda empat dan 

roda dua sepertiFront Fender 1PA, Instrument Paneldan Lisence Plat Lamp. 

Karena sebagian besar part yang di produksi di PT. XYZ berbahan dasarkan 

plastik. Berikut merupakan hasil produksi pada PT. XYZ. 
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Gambar 4.1Hasil Produksi Otomotif Roda 2 PT. XYZ. 

 

Gambar 4.2 Hasil Produksi Otomotif Roda 4 PT. XYZ. 
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Gambar diatas adalah salah satu dari sekian banyaknya part otomotif pada 

jenis kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 yang di produksi PT. XYZ. Part 

tersebut di produksi menggunakan mesin injection molding, dengan berbagai jenis 

ukuran mesin dan menggunakan bahan dasar biji plastik dengan berbagai jenis 

pula. Sesuai dengan jenis part tersebut. 

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

PT. XYZ memiliki struktur organisasi yang berbentuk divisional (divisional 

structure organization)  dengan  pembagian  tugas,  tanggung  jawab  dan  

wewenang  yang jelas. Dalamstruktur organisasi  ini,  tiap-tiap divisi dituntut 

untuk  menjalankan fungsinya  dengan  baik.Tuntutan  tanggungjawab  atas  hasil  

kerja  pada  masing-masing anggota organisasi untuk menghasilkan kinerja yang 

baik. 
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Gambar 4.3 Struktur Organisasi Perusahaan. 

 

 

 

 

PRESIDEN DIRECTOR 

 

VICE PRESIDEN 

 

ASSISTANT DIRECTOR 

PRODUCTION 

PPIC QUALITY 

CONTROL 

PRODUCTION 

QUALITY 

CONTROL 

QUALITY 

ASSURANCE 
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4.2 Pengumpulan Data 

4.2.1 Aliran Proses Produksi Front Fender 1PA

 

Gambar 4.4 Alur Proses Produksi Part Front Fender 1PA. 

Keterangan: 

1. Persiapan Bahan Baku, menyediakan bahan baku sesuai kebutuhan warna 

dan jenis bahan baku yang diperlukan. 

2. Bahan baku akan masuk ke Hopper dan Resint Tank untuk mengurangi 

kadar air. 

3. Setting temperatur mesin sesuai standar yang telah di tetapkan 

4. Bahan baku akan menerima suhu panas yang mengakibatkan meleleh dan 

memenuhi ruang pada mold (cetakan). 

5. Cooling, bahan baku yang meleleh dan memenuhi mold akan di dinginkan. 

6. Setelah mengeras produk akan di keluarkan dari mold. 

7. Bersihkan gate (sisa lelehan di pinggir produk) seperti pada gambar diatas 

8. Selesai. 

Dari serangkaian proses produksi part Front Fender 1PA diatas, hasil part 

yang dinyatakan “OK “akan diletakan ke trolly dan dibawa ke proses selanjutnya. 

Jika terdapat part yang defect atau tidak sesuai dengan standar produksi yang telah 

1.Persiapan 
Bahan Baku 

2.masukan bahan 
baku ke dalam 

Hopper & Resint 
Tank 

3.Melakukan setting 
mesin  

4.Oven bahan baku 
dengan suhu sesuai 

standar 
5.Cooling 

6.Keluarkan part 
dari Molding 

(cetakan) 
7.Bersihkan gate 

8.Selesai 
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di tetapkan, maka part yang defect akan di bawa ke mesin crushing atau di 

hancurkan untuk nantinya akan di jadikan bahan baku proses produksi kembali. 

4.2.2 Hasil Produksi 

 
Gambar 4.5  Part Front Fender 1PA 

4.2.3 Data Jumlah Produksi danJenis Defect 

Berdasarkan pengamatan pada proses produksi diperoleh data jumlah jenis 

defectpada produk Front Fender 1PApada bulan Januari –Juni 2018 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Data Jumlah Produk Front Fender 1PA Januari - Juni 2018 

 

Bulan Data Produk OK Data defect 

Januari 3.990 1091 

Febuari 4.215 1135 

Maret 3.765 1206 

April 4.065 1285 

Mei 4.095 1284 

Juni 3.975 1238 

Jumlah 
 

7239 

  Sumber: Pengolahan Data 2018 

Tabeldiatas menunjukan jumlah produksi dari bulan januari – juni 2018, 

yangsetiap bulannya menunjukan angka produk cacat yang jumlahnya tidak 

sedikit. Maka perlu dilakukan identifikasi untuk tindakan perbaikan. 
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Tabel 4.4Data Jenis Defect Periode Januari-Juni 2018 

Pada Produk Front Fender 1PA 

No. Jenis Defect 
Bulan 

Total Presentase komulatif 
Januari Febuari Maret April Mei Juni 

1 Short Mold 445 412 506 433 453 432 2681 37% 37,0% 

2 Silver 210 297 210 311 299 254 1581 22% 58,9% 

3 Scratch 164 112 102 156 169 198 901 12% 75,1% 

4 Flowmark 157 196 222 186 179 234 1174 16% 87,6% 

5 Scrape 115 118 166 199 184 120 902 12% 100% 

  Jumlah 1091 1135 1206 1285 1284 1238 7239     

Sumber:Pengolahan Data 2018 

Cara perhitungan presentase jenis defectpada defect Short Mold adalah :  

 
                      

            
      

    

    
          

Cara perhitungan presentase jenis defect pada defect Silveradalah : 

 
                   

            
      

    

    
          

Cara perhitungan presentase jenis defect pada defect Scratchadalah : 

 
                    

            
      

   

    
          

Cara perhitungan presentase jenis defect pada defect Flowmark adalah : 

 
                     

            
      

    

    
          

Cara perhitungan presentase jenis defect pada defect Scrape adalah : 

 
                   

            
      

   

    
          

Dari tabel diatas dapat dilihat jugajumlah cacat (defect) dan jumlah setiap 

jenis defect dari produk Front Fender 1PA yang paling dominan. PT. XYZ pun 

untuk memproduksi produk Front Fender 1PA dengan jumlah yang berbeda 

setiap bulannya tergantung dari permintaan customer. 

4.3 Pengolahaan Data 

Setelah dilakukan pengambilan data, selanjutnya dilakukan langkah-langkah 

penerapan Metode PDCA untuk memecahkan persoalan dalam penelitian. 
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Langkah-langkah PDCA yang terdiri dari Plan (Perencanaan), Do (Pelaksanaan), 

Check (Pemeriksaan), dan Action (Tindakan), diuraikan dibawah ini. 

4.3.1 Tahap Plan (perencanaan) 

TahapPlan (perencanaan) merupakan langkah pertama dalam metode 

PDCA. Tujuan dari tahap ini adalah menganalisis sebab-sebab utama yang 

menyebabkan masalah pada proses produksi. Pada penelitian ini dicari terlebih 

dahulu jenis defect apa yang paling tinggi atau sering terjadi pada produk periode 

Januari - Juni 2018 dengan menggunakan diagram pareto (pareto chart), lalu 

sebab-sebab utama permasalahan dari defect tertinggi tersebut dianalisis dengan 

menggunakan diagram sebab akibat (cause and effect diagram).  

Berdasarkan data pada produk Front Fender 1PAyang di dapat pada bulan 

Januari –Juni tahun 2018, maka dibuatlah diagram pareto untuk mengetahui jenis 

defect apa yang paling sering terjadi. 

Tabel 4.5 
Presentase setiap jenis defect produkFront Fender 1PA 

 

Jenis Defect Total Presentase Komulatif 

Short Mold 2681 37,0% 37,0% 

Silver 1581 21,8% 58,9% 

Flowmark 1174 16,2% 75,1% 

Scrape 902 12,5% 87,6% 

Scratch 901 12,4% 100% 

Jumlah 7239 100%   
Sumber: Pengolahan Data 2018 

Keterangan Jenis-jenis Defect: 

1. ShortMold, atau  produkdimensi tidak sesuai standar adalah kondisi pada 

produk yang tidak terbentuk sempurna 100% dari bentuk yang sudah 

ditentukan. Penyebabnya adalah Material yang diperoses pembekuannya 

terlalu cepat, Faktor Mesin temperatur barrel kurang tinggi, screwback 

press kurang tinggi sehingga pengisian material tidak stabil, injection time 

kurang lama, Mold (cetakan) antara core dengancavity miring atau tidak 

center, jarak  gate dengan ujung produk terlalu jauh, temperatur moldkurang 

panas, gate dan lubang runner terlalu kecil. 
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2. Silver, merupakan jenis defect yang terjadi di sisi dalam atau sisi luar 

produk, silver adalah kelainan warna yang tidak sesuai standar produk. 

Penyebabnya adalah Material yang diproses mengandung tercampur 

material lain yang menyebabkan terjadinya kelainan warna. 

3. Flow Mark, adalah cacat pada permukaan part / produk berbentuk seperti 

kerutan atau gelombang yang muncul di dekat gate. Penyebabnya adalah: 

Inject press kurang padat, mengatasinya dengan cara menambah inject time 

/ inject press. Cooling terlalu cepat, Temperatur barrelterlalu panas, 

Temperaturmold terlalu panas, Konstruksi pada mold yang kurang bagus. 

4. Scrape merupakan jenis defect yang terjadi akibat pengikisan pada mold 

(cetakan) atau kurang presisi yang membuat produk tidak terbentuk sesuai 

bentuk produk. 

5. Scratch atau goresan di permukaan produk,scratch terlihat pada permukaan 

produk saat keluar dari mold (cetakan). Penyebabnya adalah Permukaan 

mold (cetakan) terdapat goresanTerbentur pada benda disekelilingnya. 

Gambar 4.6Diagram Pareto 
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Dari diagram pareto diatas, terdapat 5 jenis defect yang dominan yaitu jenis 

dimensi tidak sesuai standar atau Shortmold (37,0%), Silver (21,8%), Flowmark 

(16,2%),Scrape (12,5%), dan Scratch (12,4%), dapat diketahui bahwa defect 

dimensi tidak sesuai standar (Shortmold) yang mempunyai persentase paling 

tinggi dibandingkan jenis defect yang lainnya yaitu sebesar (37,0%). Maka dari 

itu, penelitian akan difokuskan pada jenis defect tersebut. 

Setelah dilakukan wawancara dengan pihak produksi dan quality control di 

PT. XYZ, pengolahan data aktual lapangan diketahui bahwa defectdimensi tidak 

sesuai standar(Shortmold) disebabkan oleh faktor utama, yaitu faktor manusia, 

metode pengerjaan, mesin dan meterial. Untuk lebih jelasnya, penyebab-penyebab 

dari masalah defect dimensi tidak sesuai standar dapat dilihat dari bagan kendali 

sebab akibat (Gambar 4.7) 

Gambar 4.7 Diagram Fishbone (sebab akibat) defectdimensi tidak 

sesuai(Shortmold) 

Kurang maksimalnya performa mesin ketika dimasukan material ke mesin 

injection molding sehingga menyebabkan dimensi tidak sesuai standar dari produk 

bisa berubah dan menjadikan hasil akhir produk yang dimensinya tidak sesuai 

dengan standar(shortmold) dari perusahaan. Hal ini disebabkan dari faktor-faktor 

sebagai berikut: 
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1. Faktor Manusia(Man) 

Faktor manusia adalah salah satu faktor yang sangat berperan aktif karena 

manusia merupakan pelaku dalam hal seperti operator, dan sebagainya. Baik 

atau buruknya hasil produk yang dihasilkan ditentukan oleh faktor manusia, 

hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab yaitu sebagai berikut: 

a. Kurangnya ketelitian dari operator/karyawan. 

b. Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada operator sehingga operator, 

kurang memahami standar yang ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Faktor Metode(Methode) 

Faktor metode adalah salah satu faktor yang sangat berperan dengan tujuan 

agar cara dari suatu inspeksi dalam Quality Control dapat berjalan dengan 

tepat. Hal inidipengaruhi oleh beberapa sebab yaitu:  

a. Kesalahan penyetingan mesin 

b. Metode penyetingan mesin tidak sesuai SOP (Standard Operating 

Procedures) 

3. Faktor Mesin(Mechine) 

Faktor mesin adalah salah satu faktor yang penting karena mesin merupakan 

alat bantu utama yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi. Hal 

ini dipengaruhi oleh beberapa sebab, yaitu sebagai berikut: 

a. Kurang memperhatikan suhu mesin injection molding saat awal pertama 

produksi, dikarenakan pada saat awal produksi mesin sering sekali 

trouble pada suhu sehingga harus di check kembali temperatur saat 

produksi dimulai. 

b. Cooling (pendinginan) yang terlalu cepat, dapat menyebabkan 

defectdimensi tidak sesuai standar (Shortmold). 

4. Faktor Bahan Baku (Material) 

Faktor material adalah salah satu faktor yang sangat penting dimana faktor 

ini merupakan penentu terbesar kualitas produk yang dihasilkan oleh proses 

produksi, oleh karena faktor ini berhubungan langsung dengan segala 

sesuatu yang dipergunakan oleh perusahaan sebagai komponen produk yang 
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akan di produksi tersebut, dan terdiri dari bahan baku utama maupun bahan 

baku pembantu. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab, yaitu: 

a. Suhu pengeringan di Hopper Resint Tank terlalu rendah, sehingga 

menyebabkan masih adanya kadar air di material (bahan baku). Hal ini 

dapat menyebabkan pelelehan yang tidak sempurna dan terdapat uap 

didalam mesin pelelehan.. 

Selainmenggunakan diagram sebab akibat (fishbone), untuk 

merencanakanpenanggulangan cacat dimana jenis cacat yang terjadipada produk 

Front Fender 1PA adalah dapat dilakukan juga dengan metode 5W+1H (What, 

Why, When, Where, Who, How). Yang akan dijelaskan pada tahap selanjutnya dari 

metode PDCA, berdasarkan data hasil analisa dari diagram sebab akibat 

(fishbone). 

4.3.2 Tahap Do (pelaksanaan) 

Do (pelaksanaan) adalah langkah kedua dari metode PDCA. Dari diagram 

sebab akibat diatas, maka tindakan perbaikan yang dilakukan dalam mengatasi 

masalah Dimensi tidak sesuai standar (Shortmold)pada part Front Fender 1PA 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Melakukan perbaikan dengan metode 5W+1H 

 

Faktor WHAT WHY WHERE WHEN WHO HOW 

  Penyebab Perbaikan           

  

Kurangnya 

Pelatihan dan 

Pengarahan 

Proses 

Produksi 

Mengatur 

Pembuatan 

Jadwal 

Pelatihan 

untuk 

pengembangan 

diri karyawan 

Upgrade skill 

dan motivasi 

kerja 

Pada Bagian 

Proses 

Produksi 

Direncanak

an pada 

bulan Juli 

Tim 

Produksi dan 

Quality 

Control 

Pembuatan 

Schedule 

Pelatihan Berkala 

1. Faktor 

Manusia 

(Man) 

  

Kesalahan 

pelaksanaan 

Proses 

Injection 

Molding 

Membuat SOP 

Yang Sesuai 

Standar 

Produksi 

Metode 

penyetingan 

mesin tidak 

sesuai SOP 

(Standard 

Operating 

Procedures) 

Pada Bagian 

Proses 

Produksi 

Direncanak

an pada 

bulan Juli 

Tim 

Produksi dan 

Tim 

Maintenance 

Pemberian SOP 

untuk standar 

setting suhu pada 

mesin 

2. Faktor 

Metode 

(Methode) 
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Tabel 4.6 

Melakukan perbaikan dengan metode 5W+1H ( lanjutan ) 

 

Faktor WHAT WHY WHERE WHEN WHO HOW 

  Penyebab Perbaikan           

 
Cooling 

(pendinginan) 

yang terlalu 

cepat 

 

 

Mengatur 

Waktu 

Pengecekan 

Suhu Mesin 

Pada Saat 

Proses 

Produksi 

Berjalan 

Kurang 

memperhatika

n suhu mesin 

injection 

molding saat 

awal pertama 

produksi 

Pada Bagian 

Proses 

Produksi 

Direncanak

an pada 

bulan Juli 

Tim 

Maintenance 

Melakukan 

Pengecekan Pada 

Setiap Mesin 

Yang  

Sedang Produksi 

Agar Selalu Tetap 

Pada Suhu 

Normal 

3. Faktor 

Mesin 

(Mechine) 

 

 

  Suhu 

pengeringan 

di Hopper 

Resint Tank 

terlalu 

rendah, 

sehingga 

menyebabkan 

masih adanya 

kadar air di 

material 

(bahan baku) 

Penempatan 

Didaerah 

Yang Kering 

dan 

Menggunakan 

Pallet 

Agar 

Mengurangi 

Kelembapan 

saat produksi 

dimulai 

Pada Bagian 

Maintenance 

Direncanak

an pada 

bulan Juli 

Tim 

Produksi, 

dan Tim 

Maentenance 

Penggunaan 

Pallet sebagai 

tatakan dan 

Ditempat yang 

kering 

4. Faktor 

Bahan 

Baku 

(Material) 

 

a. Perbaikan Faktor Manusia (Man) 

Melakukan pelatihan secara berkala (6 bulan sekali) mengenai proses 

produksi di setiap bagian produksi Front Fender 1PAuntuk meningkatkan 

kinerjakaryawan dalam melakukan tugasnya. 

b. Perbaikan Faktor Metode (Methode) 

Pemberian standar operasi kerja yang sesuai dengan station kerja, agar 

dapat meminimalisir kesalahan penyettingan / pengaturan suhu mesin pada 

saat awal produksi dimulai.  

c. Perbaikan Faktor Mesin (Machine) 

Melakukan kegiatan pengecekan suhu mesin pada saat mesin sedang 

beroperasi, waktu yang direkomendasikan yaitu setiap 2 jam sekali. Agar 

suhu pada mesin tetap terjaga pada suhu normal dan terhindar terjadinya 

produk defect. 

d. Perbaikan Faktor Bahan Baku (Material) 

Pemeberian pallet adalah salah satu saran agar material (bahan baku) tetap 

terjaga kelembapannya. Karena jika material lembap pengeringan di 
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Hopper Resint Tankakan menjadi lebih lama, sehingga menyebabkan 

masih adanya kadar air di material (bahan baku). Hal ini dapat 

menyebabkan pelelehan yang tidak sempurna dan terdapat uap didalam 

mesin pelelehan. 

 

4.3.3 Tahap Check (pemeriksaan) 

Pada tahap ini adalah tahap ketiga dari metode PDCA. Maka dilakukan 

analisis lanjut perbaikan akar masalah yang telah ditemukan dan dijelaskan pada 

tahap sebelumnya dengan menggunakan FMEA (Failure Mode Effect and 

Analysis). Analisis FMEA dilakukan dengan spreadsheet FMEA, setiap masalah 

dari permasalahan dicari nilai RPN-nya kemudian nilai RPN (Risk Priority 

Number) tersebut disusun dari nilai yang paling besar sampai nilai yang paling 

kecil. Penyebab yang mempunyai nilai RPN paling, besar inilah yang merupakan 

penyebab utama dari permasalahan yang dihadapi. Nilai RPN merupakan hasil 

perkalian dari nilai severity, occurance, dan detection dari tiap-tiap penyebab 

masalah. 

 Severity  

Nilai severity diperoleh dari penilaian perusahaan terhadap dampak dan 

gangguan yang ditimbulkan dari potensi kegagalan bila terjadi pada proses 

produksi. Pengambilan nilai severity dilakukan dengan tahap wawancara 

kepada operator dan juga bagian kualitas audit. 

 Occurence 

Nilai occurrence merupakan yakni rating yang mengacu pada berapa 

banyak frekuensi potential failureterjadi. Dimana dalam tahap penentuan ini 

juga melibatkan operator dan bagian kualitas audit untuk menentukan score 

pada FMEA. 

 Detection 

Nilai detection merupakan kemampuan untuk mendeteksi potensi dari suatu 

kegagalan yang dapat terjadi pada proses produksi. Nilai tersebut didapat 

dari pengolahan data dan wawancara dengan operator untuk menentukan 

score detection. 
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Perlu dipahami beberapa terminologi yang berhubungan dengan 

penggunaan Failure Mode and Effect Analysis adalah sebagai berikut: 

a. Component, yaitu komponen dari sistem atau alat yang dianalisis. 

b. Potential Failure Mode, menggambarkan cara dimana sebuah produk atau 

proses bisa gagal untuk melaksanakan fungsi yang diperlukan. 

c. Failure Effect, dampak atau akibat yang ditimbulkan jika komponen 

tersebut gagal seperti di sebutkan dalam potential failure mode. 

d. Saverity, merupakan kuantifikasi seberapa serius kondisi yang diakibatkan 

jika terjadi kegagalan yang penyebabnya disebutkan dalam failure effect. 

e. Causes adalah apa yang menyebabkan terjadinya kegagalan pada suatu 

station. 

f. Occurance, merupakan tingkatan kemungkinan pada terjadinya kegagalan. 

g. Detection, yaitu menunjukan tingkat kemungkinan lolosnya penyebab 

kegagalan dari kontrol yang sudah terpasang. 

h. Risk Priority Number (RPN) merupakan hasil perkalian bobot dari 

saverity,occurance dan detection 

Berikut dibawah ini adalah tabel ketentuan angka-angka dalam metode 

FMEA (Failure Mode Effect and Analysis) dalam menentukan rating 

permasalahan. 

Tabel 4.7 

Ketentuan Range Failure Mode and Effect Analysis 

 

Nilai Occurance Severity Detection 

1 
Jika masalahnya 

hampir tidak 

pernah terjadi 

Jika masalahnya tidak 

berpengaruh (minor) 

Jika masalahnya 

pasti dapat cepat-

cepat diatas (very 

high) 
2 

3 Jika masalahnya 

sangat jarang 

terjadi, relatif 

sedikit (low) 

Jika masalahnya sedikit 

berpengaruh dan tidak 

terlalu kritis (low) 

Jika masalahnya 

kemungkinan besar 

dapat diatasi (high) 

4 

5 

6 Jika masalahnya 

kadang-kadang 

terjadi 

(moderatto) 

Jika masalahnya cukup 

berpengaruh, dan 

penaruhnya cukup kritis 

(moderatto) 

Jika masalahnya ada 

kemungkinan untuk 

dapat diatasi 

(moderatto) 
7 

 



44 

 

 
 

Tabel 4.7 

Ketentuan Range Failure Mode and Effect Analysis ( lanjutan ) 

 

Nilai Occurance Severity Detection 

8 

Jika masalahnya 

sering terjadi 

(high) 

Jika masalahnya sangat 

berpengaruh dan kritis 

(high) 

Jika masalahnya 

kemungkinan kecil 

untuk dapat diatasi 

(low) 

9 Jika sulit 

masalahnya 

untuk dihindari 

(very high) 

Jika masalahnya benar-

benar berpengaruh, 

sangat merugikan dan 

sangat kritis (very high) 

Jika masalahnya 

mungkin tidak dapat 

diatasi (very low) 

10 

Jika masalahnya 

tidak dapat diatasi 

(none) 

 

Setelah melakukan wawancara lalu ditentukan score masing-masing 

variabel yaitu severity, occurrence dan detection. Nilai RPN yang dihasilkan pada 

tabel FMEA merupakan hasil perkalian dari tiga kriteria penilaian, yaitu severity, 

occurrence, detection dan hasil pengukuran table FMEA tertera pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.8 

Failure Mode and Effect Analysis mengidentifikasi defect Shortmold. 

 

Item 
Jenis 

Defect 

S
ev

e
ri

ty
 

Penyebab Defect 

O
cc

u
rr

e
n

ce
 

Current Control 

D
et

e
ct

io
n

 

Recommended 

Action R
P

N
 

Rank 

Front 

Fender 

1PA 

Shortmold 

(Dimensi 

Tidak 

Sesuai 

Standar) 

8 

kurangnya kontrol 

dari 

operator/karyawan 

3 

Pengontrolan terhadap 

temperatur mesin 

dilakukan setiap 2 jam 

sekali 

4 

Diadakan 

semacam 

patroli oleh 

supervisor 

maupun leader 

produksi yang 

bertujuan 

untuk 

mengecek 

96 3 

6 

Kurangnya 

pelatihan terhadap 

operator 

4 

Pelatihan dilakukan 

setiap 6 bulan sekali 

untuk karyawan lama 

dan pada masa on job 

training untuk 

karyawan baru 

3 

Hasil dari 

pelatihan 

harus disertai 

dengan 

pengecekan 

dilapangan 

oleh 

supervisor dan 

leader 

72 5 
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Tabel 4.8 

Failure Mode and Effect Analysis mengidentifikasi defect Shortmold ( lanjutan ) 

 

Item 
Jenis 

Defect 

S
ev

e
ri

ty
 

Penyebab Defect 

O
cc

u
rr

e
n

ce
 

Current Control 

D
et

e
ct

io
n

 

Recommended 

Action R
P

N
 

Rank 

Front 

Fender 

1PA 

Shortmold 

(Dimensi 

Tidak 

Sesuai 

Standar) 

9 

kesalahan 

penyetingan 

mesin 

6 

Penyetingan mesin 

dilakukan sesuai SPK 

(surat perintah kerja) 

yang berlaku di 

perusahaan 

6 

Diadakannya 

training yang 

bertujuan 

untuk 

menyamakan 

presepsi setiap 

analis dalam 

melakukan 

analisa 

324 2 

3 

Peletakan molding 

(cetakan) tidak 

presisi / molding 

mengalami korosi 

4 

Pengecekan mesin dan 

molding dilakukan 

setiap hari 

7 

Dibuatkannya 

checksheet 

khusus untuk 

pengontrolan 

mesin dan 

molding 

(cetakan) 

84 4 

8 
Kelembapan 

Material 
6 

Pengecekan produk 

secara visual dan 

tempat penyimpanan 

3 

Penyediaan 

alat ukur 

ruangan agar 

material tetap 

terjaga dan 

tidak lembab 

144 1 

 

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa penyebab yang memiliki RPN 

paling tinggi adalah kurangnya control pemeliharaan dan pengecekan suhu mesin. 

Dengan nilai occurance sebesar 6, hal ini berarti penyebab tersebut masalahnya 

sulit untuk dihindari, nilai severity 9 ini berarti penyebab tersebut benar-benar 

berpengaruh, sangat merugikan dan sangat kritis (very high), nilai detection 6 hal 

ini berarti penyebab masalahnya ada kemungkinan untuk dapat diatasi 

(moderatte).  

Pada tabel diatas telah ditentukan juga usulan tindakan yang sesuai untuk 

mengatasi masalah-masalah yang terjadi, terutama pada penyebab yang memiliki 

nilai RPN paling tinggi. Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa hal yang harus 

dilakukan untuk mencegah terjadinya defect dimensi tidak sesuai 

standar(ShortMold) yaitu dengan dibuatkan nya checksheet khusus untuk 
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Pengontrolan mesin, agar penggunaan mesin sesuai dengan kapasitas dan untuk 

perbaikan mesin lebih rutin. 

Tabel 4.9 Usulan Penerapan Perbaikan 

Jenis Cacat 
Faktor 

Penyebab 
Usulan Tindakan Penerapan 

Dimensi tidak 

sesuai standar 

(Shortmold) 

Machine 

1.Meningkatkan 

frekuensi 

maintenance mesin 

selama 1 bulan 

sekali 

1. Setelah usulan tindakan 

terhadap mesin. Maka 

dilakukan pengontrolan 

terhadap mesin apakah masih 

ada mesin yang mengalami 

kerusakan dan kelainan suhu 

pada saat proses produksi 

berlangsung. 

2.Pemeriksaan suhu 

mesin sebelum 

memulai proses 

produksi. 

2. Kepala bagian produksi 

yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan penerapan ini. 

Dimensi tidak 

sesuai standar 

(Shortmold) 

Man 

1.Peningkatan 

kontrol,terhadap 

produk cacat yang 

dihasilkan.   

1.    Pengawasan dilakukan saat 

proses produksi berlangsung 

apakah masih banyak terdapat 

kecacatan dan apakah ada 

peningkatan kualitas. 

2. Pemantapan SOP 

untuk karyawan. 

2.    Melakukan penghitungan 

persentase cacat dan menilai 

sigma setiap bulannya.  

Dimensi tidak 

sesuai standar 

(Shortmold) 

Material 

1.Penerapan 

penggunan di area 

Raw Material 

untuk mendeteksi 

material yang 

rusak. 

1.    Pengawasan terhadap 

operator yang sedang 

melakukan pencampuran 

bahan. 

2.    Kepala bagian stok 

preparation yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaannya. 

 

Setelah mengetahui usulan-usulan tindakan perbaikan pada FMEA, perlu 

adanya alat pengendali dan pengawasan untuk mengetahui apakah ada 

peningkatan kualitas dari hasil akhir produk Front Fender 1PA tersebut. Usulan 

tindakan dan pengawasan dibuat untuk jenis cacat yang memiliki persentase 

tertinggi yang nantinya akan mewakili jenis cacat secara keseluruhan. 

4.3.4 Tahap Action (standarisasi) 

Pada tahap ini adalah tahap terakhir dari metode PDCA.Setelah dilakukan 

analisa Failure Mode and Effect Analysis,terutama pada penyebab yang memiliki 

nilai RPN paling tinggi. Tahap ini adalah tahap terakhir yang bertujuan untuk 
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mengendalikanstandarisasi proses sehingga berjalan sesuai dengan tujuan awal. 

Sebab itu, diperlukan beberapa tindakan pengendalian sebagai berikut: 

1. Pembuatan checksheetuntuk menunjukan perkembangan proyek dari 

periode ke periode dapat dilihat pada tabel 4.8 

2. Pengawasan dan perbaikan SOP sebagai acuan operator.  

Adapun tujuan – tujuan dari Standard Operating Procedure antara lain 

sebagai berikut: 

 Agar pekerja dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu 

prosedur kerja. 

 Agar pekerja dapat mengetahui dengan jelas peran dan posisi mereka 

dalam perusahaan. 

 Memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur proses kerja, 

tanggung jawab, dan staff terkait dalam proses tersebut 

3. Meningkatkan frekuensi pemeriksaan mesin, khususnya untuk mesin-mesin 

yang sering mengakibatkan produk cacat. Beberapa jenis pemeliharaan yang 

bisa dilakukan antara lain: 

a. Preventive Maintenance 

Preventive maintenance bertujuan untuk mengurangi terjadinya 

kemungkinan mesin cepat rusak, dan kondisi suhu mesin selalu pada 

tingkat normal. 

b. PerawatanMold (cetakan) 

Perawatanmoldsecara berkala akan dapat menghindarkan terjadinya 

produk cacat pada saat produksi. 

4. Pembuatan usulan Continous Improvement dengan rekomendasi 

pembuatan checksheet. 
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Tabel 4.10 

Rekomendasi Check Sheet 

CHECK SHEET 

PT. XYZ 
TanggalPemeriksaan: Waktu/ShiftPemeriksaan: Tempat/AreaPemeriksaan: 

Catatan: 

Mesin ke 
Sebelum Sesudah 

Cacat Tidak Cacat Cacat Tidak Cacat 

1         

2         

3         

4         

5         

….         

Total         

 



49

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, data yang sudah terkumpul dari hasil pengamatan seperti yang
telah ditampilkan pada bab sebelumnya, akan dianalisa melalui perencanaan
konsep PDCA, upaya untuk mengurangi variabilitas output hasil akhir produk
Front Fender1PA dilakakukan melalui 5 tahapan PDCA (Plan-Do-Check-Action),
yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
5.1 TahapPlan

Pada tahap Plan,terlihat dari bagaimana proses perencanaan tahap proyek
dan peran-peran orang yang terlibat didalam proses produksi, dan penggambaran
alur proses produksi Front Fender 1PA dengan menggunakan metode Diagram
pareto,Diagram Fishbone (sebab akibat) dan 5W+1H. (What, Why, When, Where,
Who, How).Diagram pareto bertujuanmenentukan permasalahan utama yang
dihadapi dan masalah utama itulah yang harus segera diselesaikanDiagram
Fishbone (sebab akibat)bertujuan menentukan penyebab disebabkan oleh faktor
utama, yaitu faktor manusia, metode pengerjaan, mesin dan meterial. 5W+1H
digunakan untuk perencanaan bagaimana cara untuk menanggulangi masalah yang
terjadi yaitu berupa langkah-langkah atau tindakan-tindakan untuk memperkecil
terjadinya produk cacat yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan.

A. Analisa Diagram Pareto
Berdasarkan data pada produk Front Fender 1PAyang di dapat pada

bulan Januari –Juni tahun 2018, maka dibuatlah diagram pareto untuk
mengetahui jenis defect apa yang paling sering terjadi.
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Jenis Defect Total Presentase Komulatif

Short Mold 2681 37,0% 37,0%

Silver 1581 21,8% 58,9%

Flowmark 1174 16,2% 75,1%

Scrape 902 12,5% 87,6%

Scratch 901 12,4% 100%

Jumlah 7239 100%  

Tabel 5.1
Presentase setiap jenis defectprodukFront Fender 1PA

B. Analisa Diagram Fishbone (sebab akibat)

Gambar 5.1 Diagram Fishbone (sebab akibat) defectdimensi tidak
sesuai(Shortmold)

Penyebab defectdimensi tidak sesuai(Shortmold), disebabkan dari
faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor Manusia(Man)
a. Kurangnya ketelitian dari operator/karyawan.
b. Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada operator sehingga operator

kurang memahami standard yang ditetapkan oleh perusahaan.
2. Faktor Metode (Methode)

a. Kesalahan penyetingan mesin
b. Metode penyetingan mesin tidak sesuai SOP (Standard Operating
Procedures).

3. Faktor Mesin(Mechine)
a. Kurang memperhatikan suhu mesin injection molding saat awal pertama

produksi, dikarenakan pada saat awal produksi mesin sering sekali
trouble pada suhu sehingga harus di check kembali temperatur saat
produksi dimulai.

b. Cooling (pendinginan) yang terlalu cepat, dapat menyebabkan defect
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Penyebab
Dominan

What Why Where When Who How

        Peng
amat
an
Pada
Saat
Mela
kuka
n

Penel
itian
Perio
de
Jan-J
un
2018

   

  Kurangnya
Pelatihan

dan
Pengaraha
n Proses
Produksi

Upgrade
skill dan
motivasi
kerja

Pada
Bagian
Proses
Produksi

Tim
Produksi
dan

Quality
Control

Pembuatan
Schedule
Pelatihan
Berkala

1. Faktor
Manusia
(Man)

 
Kesalahan
pelaksanaa
n Proses
Injection
Molding

Metode
penyetingan
mesin tidak
sesuai SOP
(Standard
Operating
Procedures)

Pada
Bagian
Proses
Produksi

Tim
Produksi
dan Tim
Maintena

nce

Pemberian
SOP untuk

standar setting
suhu pada mesi2. Faktor

Metode
(Methode)

Penyebab
Dominan

What Why Where When Who How

 
Pengeceka
n Setting
Suhu

Mesin Saat
Awal

Produksi

Kurang
memperhati
kan suhu
mesin
injection
molding
saat awal
pertama

Pada
Bagian
Proses
Produksi

Tim
Maintena

nce

Melakukan
Semacan

Patroli Pada
Setiap Mesin
YangSedang
Produksi Agar
Selalu Tetap
Pada Suhu

3. Faktor
Mesin

(Mechine)

dimensi tidak sesuai standar (Shortmold).
4. Faktor Bahan Baku (Material)

a. Suhu pengeringan di Hopper Resint Tank terlalu rendah, sehingga
menyebabkan masih adanya kadar air di material (bahan baku). Hal ini
dapat menyebabkan pelelehan yang tidak sempurna dan terdapat uap
didalam mesin pelelehan.

b. Kesalahan tata cara penempatan material sehingga masih terdapat
material yang lembab, dan mengakibatkan kegagalan produksi.

C. Analisa Perencaan 5W+1H
Tabel 5.2

Usulan Perbaikan Dengan Metode 5W+1H

Tabel 5.2
Usulan Perbaikan Dengan Metode 5W+1H ( lanjutan )
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produksi Normal

 
Pengeceka

n
Penempata
n Bahan
Baku

Produksi

Agar
Mengurangi
Kelembapa

n

Pada
Bagian
PPIC

Tim
Produksi,
Quality
Control
dan PPIC

Penggunaan
Pallet sebagai
tatakan dan
tempat yang

kering

4. Faktor
Bahan Baku
(Material)

FAKTOR WHAT WHY WHERE WHEN WHO HOW

  Penyebab Perbaikan          

 
Kurangnya Pelatihan
dan Pengarahan
Proses Produksi

Mengatur
Pembuatan Jadwal
Pelatihan untuk

pengembangan diri
karyawan

Upgrade skill
dan motivasi

kerja

Pada
Bagian
Proses
Produksi

Direncanaka
n pada bulan

Juli

Tim Produksi
dan Quality
Control

Pembuatan
Schedule
Pelatihan
Berkala

1. Faktor
Manusia
(Man)

 

Kesalahan
pelaksanaan Proses
Injection Molding

Membuat SOP
Yang Sesuai

Standar Produksi

Metode
penyetingan
mesin tidak
sesuai SOP
(Standard
Operating
Procedures)

Pada
Bagian
Proses
Produksi

Direncanaka
n pada bulan

Juli

Tim Produksi
dan Tim

Maintenance

Pemberian
SOP untuk
standar

setting suhu
pada mesin

2. Faktor
Metode
(Methode)

FAKTOR WHAT WHY WHERE WHEN WHO HOW

  Penyebab Perbaikan          

 

Cooling
(pendinginan) yang

terlalu cepat

Mengatur Waktu
Pengecekan Suhu
Mesin Pada Saat
Proses Produksi

Berjalan

Kurang
memperhatikan
suhu mesin
injection

molding saat
awal pertama
produksi

Pada
Bagian
Proses
Produksi

Direncana
kan pada
bulan Juli

Tim
Maintenance

Melakukan
Pengecekan
Pada Setiap
Mesin Yang
Sedang

Produksi Agar
Selalu Tetap
Pada Suhu
Normal

3. Faktor
Mesin

(Mechine)

  Suhu pengeringan
di Hopper Resint
Tank terlalu

Penempatan
Didaerah Yang
Kering dan

Agar
Mengurangi

Kelembapan saat

Pada
Bagian

Maintenan

Direncana
kan pada
bulan Juli

Tim Produksi,
dan Tim

Maentenance

Penggunaan
Pallet sebagai
tatakan dan

4. Faktor
Bahan Baku

5.2 TahapDo
Dari tabel usulan rencana perbaikan diatas, maka tindakan perbaikan yang

dilakukan dalam mengatasi masalah Dimensi tidak sesuai standar (Shortmold)pada
part Front Fender 1PA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3
Melakukan perbaikan

Tabel 5.3
Melakukan perbaikan ( lanjutan )
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(Material) rendah, sehingga
menyebabkan
masih adanya
kadar air di

material (bahan
baku)

Menggunakan
Pallet

produksi dimulai ce Ditempat yang
kering

1. Perbaikan Faktor Manusia (Man)

Melakukan pelatihan secara berkala (6 bulan sekali) mengenai proses

produksi di setiap bagian produksi Front Fender 1PAuntuk meningkatkan

kinerja karyawan dalam melakukan tugasnya.

2. Perbaikan Faktor Metode (Methode)

Pemberian standar operasi kerja yang sesuai dengan station kerja, agar dapat

meminimalisir kesalahan penyettingan / pengaturan suhu mesin pada saat

awal produksi dimulai.

3. Perbaikan Faktor Mesin (Machine)

Melakukan kegiatan pengecekan suhu mesin pada saat mesin sedang

beroperasi, waktu yang direkomendasikan yaitu setiap 2 jam sekali. Agar

suhu pada mesin tetap terjaga pada suhu normal dan terhindar terjadinya

produk defect.

4. Perbaikan Faktor Bahan Baku (Material)

Pemeberian pallet adalah salah satu saran agar material (bahan baku) tetap

terjaga kelembapannya. Karena jika material lembap pengeringan di Hopper

Resint Tankakan menjadi lebih lama, sehingga menyebabkan masih adanya

kadar air di material (bahan baku). Hal ini dapat menyebabkan pelelehan

yang tidak sempurna dan terdapat uap didalam mesin pelelehan.

5.3 TahapCheck
Tahap selanjutnya adalah tahap check dengan menggunakan tools FMEA

(Failure Mode and Effect Analysis) untuk menentukan mana yang menjadi
prioritas untuk dilakukan perbaikan dengan melihat nilai RPN terbesar pada tabel
FMEA, dan didapatlah penyebab terjadinya defectdimensi tidak sesuai
standar(Shortmold) dengan nilai RPN teringgi sebesar (324) yang berarti hal
tersebut harus diprioritaskan, yaitu kurangnya kontrol terhadap mesin. Dan
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didapat pula recommended action dari penyebab tersebut, yaitu dengan cara
dilakukannya dibuatkannya check sheet khusus untuk pengontrolan mesin.

5.4 TahapAction
Tahap ini adalah tahap terakhir yang bertujuan untuk mengendalikan

proses sehingga berjalan sesuai dengan tujuan awal. Sebab itu, diperlukan
beberapa tindakan pengendalian sebagai berikut:

1. Pembuatan checksheetuntuk menunjukan perkembangan proyek dari
periode ke periode dapat dilihat pada tabel 4.8

2. Pengawasan dan perbaikan SOP sebagai acuan operator.
Adapun tujuan – tujuan dari Standard Operating Procedure antara lain
sebagai berikut:

 Agar pekerja dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu
prosedur kerja.

 Agar pekerja dapat mengetahui dengan jelas peran dan posisi
mereka dalam perusahaan.

 Memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur proses kerja,
tanggung jawab, dan staffterkait dalam proses tersebut

3. Meningkatkan frekuensi pemeriksaan mesin, khususnya untuk
mesin-mesin yang sering mengakibatkan produk cacat. Beberapa jenis
pemeliharaan yang bisa dilakukan antara lain:

a. Preventive Maintenance
Preventive maintenance bertujuan untuk mengurangi terjadinya
kemungkinan mesin cepat rusak, dan kondisi suhu mesin selalu
pada tingkat normal.

b. PerawatanMold (cetakan)
Perawatanmold secara berkala akan dapat menghindarkan
terjadinya produk cacat pada saat produksi.

4. Pembuatan usulan Continous Improvement dengan rekomendasi
pembuatan checksheet.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari analisis pada tahap plan,dari data pada produk Front

Fender 1PAyang di dapat pada bulan Januari –Juni tahun 2018 terdapat 5

jenis defect, yaitu: Shortmold, Silver,Scratch, Flowmark, dan Scrape. setelah

itu masuk ke tahap selanjutnya dengan menggunakan diagram pareto

didapatkan jenis defect terbesar dari produk Front Fender 1PA yaitu jenis

defectdimensi tidak sesuai standar(Shortmold) dengan presentase sebesar

(37%) , lalu dengan menggunakan cause and effect diagram dapat diketahui

faktor-faktor penyebab terjadinya jenis defect dimensi tidak sesuai

standar(Shortmold) adalah dari faktor mesin yang kurang nya pengecekan

rutin suhu standar produksi yang dilakukan oleh pegawai PT.XYZ, dan ada

empat faktor yang mempengaruhi yang terdiri dari faktor manusia, mesin,

material dan metode.

Berdasarkan analisis pada tahapcheck, dengan menggunakan tools FMEA

(Failure Mode and Effect Analysis), didapatkan penyebab utama pada jenis

defectyaitu dimensi tidak sesuai standar(Shortmold) yang menjadi prioritas

dilakukannya perbaikan dengan nilai RPN paling tinggi diantara

penyebab-penyebab lainnya yaitu sebesar 324. Penyebab utama yang

diprioritaskan adalah kurangnya kontrol pemeliharaan mesin dan

kurangannya memperhatikan temperatur suhu mesin sehingga dapat

menyebabkan produk defect. Maka usulan perbaikan yang diberikan adalah

dengan dilakukanpembuatanchecksheet khusus untuk pengontrolan mesin

agar para karyawan dapat lebih memperhatikan mesin yang akan dipakai

untuk kegiatan produksi. Setelah didapatkan hasil FMEA, berikut adalah:
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rancangan perbaikan padafaktor mesin, mengingat faktor ini menyebabkan

kecacatan produk:

a. Usulan Tindakan

1. Meningkatkan frekuensi maintenance pada mesin injection molding

2. Mengganti spare partmesin injection molding secara berkala.

3. Pemeriksaan temperatur suhu mesin rutin sebelum memulai proses

produksi

b. Penerapan

1. Setelah usulan tindakan terhadap faktor mesin, maka dilakukan

pengontrolan terhadap mesin apakah masih ada mesin yang mengalami

kerusakan pada saat proses produksi berlangsung

2. Kepala bagian produksi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan

penerapan ini

6.2 Saran
Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diadakan jadwal pelatihan lebih rutin terhadap para operator terutama pada

bagian produksi, agar dapat memahami SPK (Surat Perintah Kerja) yang

telah di terapkan perusahaan, dan selalu memperhatikan mesin yang akan

digunakan.

2. Perusahaan sebaiknya meneruskan penerapan PDCA ini dan melakukan

pengontrolan terus menerus sehingga kinerja perusahaan agar dapat lebih

spesifik dan terarah dalam menyelesaikan suatu permasalahan kualitas.

3. Pengendalian Kualitas metode PDCA diterapkan disemua proses produksi

untuk menghasilkan produk berkualitas dan meningkatkan keuntungan

untuk perusahaan.

4. Pembuatan check sheetkhusus yang ditujukan untuk proses pengontrolan,

misalnya pengontrolan temperatur mesin produksi secara berkala.
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