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ABSTRAK 

 

PT. ITS adalah perusahaan manufaktur swasta yang bergerak dibidang tekstil 

sejak tahun 1971. Salah satu hasil produksinya adalah Chip dengan tipe E900. 

Chip E900 ini adalah bentuk awal dari sebuah pembuatan benang pakaian Namun 

dalam proses produksinya perusahaan ini masih mempunyai permasalahan pada 

banyaknya jumlah produk cacat. Jenis cacat yang merupakan penyebab terbesar 

dari cacat Chip E900 adalah cacat Haze sebesar (38,64%) dari total cacat produksi 

selama periode Maret - Mei 2017. Salah satu metode yang bisa digunakan guna 

perbaikan kualitas adalah Metode FMEA. FMEA mempunyai 3 pengukuran yaitu 

Severity (Tingkat Keparahan), Occurance (Tingkat Frekuensi Kejadian) dan 

Detection (Tingkat Bisa Terdeteksi). Hasil 3 pengukuran tersebut kemudian dikali 

sehingga menjadi RPN (Risk Priority Number). Hasil penelitian menunjukkan 3 

RPN tertinggi pada Cacat Haze adalah suhu proses esterifikasi abnormal (210), 

proses taranagashi (180), terdapat sisa kamazan pada poly reactor. (180). 

 

 

 

Kata Kunci: Chip E900, Cacat Haze, Perbaikan Kualitas, FMEA. 
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ABSTRACT 

 

PT. ITS is a company manufacturing private move in textile since 1971 .One of 

the results production is chip with type E900. Chip E900 this is an early form of a 

making of thread clothing but in the process of production this company still have 

the problem in the large number of a defective product. A kind of a disability that 

is a cause of the largest of defect chip E900 is defect haze of (38,64 %) of total 

defect production during the period march - may 2017. One method that can be 

used to improving the quality of FMEA is the method. FMEA have 3 the 

measurement of the severity (severity) , occurance (the level of the frequency) and 

detection (the level of able to detect). Outcome 3 such measurement then 

multiplied by so as to be an RPN (Risk Priority Number). The research results 

show 3 an RPN highest on defective haze is temperature the process esterification 

abnormal (210) , the process taranagashi (180) , there are remaining kamazan in 

poly or reactor (180). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan industri saat ini semakin pesat sehingga perusahaan 

dituntut untuk selalu menghasilkan produk dengan kualitas yang sangat baik dan 

sesuai dengan fungsinya. Permasalahan kualitas telah mengarah pada taktik dan 

strategi perusahaan secara menyeluruh dalam rangka untuk memiliki daya saing 

dan bertahan terhadap persaingan global dengan produk perusahaan lain (La 

Hatani, 2007). 

 Kualitas suatu produk bukan suatu yang serba kebetulan (Prawirosentono, 

2007). Kualitas dapat diartikan sebagai tingkat atau ukuran kesesuaian produk 

dengan standar yang telah ditetapkan (Alisjahbana, 2005). Jadi, kualitas yang baik 

akan dihasilkan dari proses yang baik dan sesuai dengan standar kualitas yang 

telah ditentukan berdasarkan kebutuhan pasar.  

 Salah satu upaya meningkatkan kualitas yaitu dengan melakukan 

pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas adalah usaha memastikan apakah 

kebijakan dalam mutu atau kualitas dapat tercerminkan dalam hasil akhir kualitas 
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sebagai jaminan (Assáuri, 2004). Dengan kata lain pengendalian kualitas 

merupakan usaha untuk mempertahankan kualitas dan barang-barang yang 

dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan 

sebelumnya berdasarkan kebijaksanaan perusahaan, Oleh karena itu, perusahaan 

haruslah menerapkan pengendalian kualitas dalam pembuatan produk. 

 Kegiatan pengendalian kualitas yang baik terhadap barang yang di 

produksi akpan menguntungkan bagi perusahaan. Karena di satu sisi produk cacat 

akan dapat di tekan sampai pada tingkat yang paling rendah. Di samping itu 

efektivitas kerja karyawan dapat melakukan pekerjaanya dengan baik. Karena 

tidak perlu melakukan proses perbaikan terhadap produk yang dianggap tidak 

sesuai atau cacat. 

 Pengaruh produk cacat pada perusahaan berdampak pada biaya kualitas, 

image perusahaan, dan kepuasan konsumen. Semakin banyak produk cacat yang 

dihasilkan maka semakin besar pula biaya kualitas yang dikeluarkan, hal ini 

didasarkan pada semakin tingginya biaya kualitas yang dilakukan pada produk 

cacat maka akan muncul tindakan inspeksi, rework, dan sebagainya. 

 Begitu juga semakin tinggi produk cacat maka image perusahaan akan 

semakin turun, hal ini dikarenakan konsumen menilai suatu perusahaan dikatakan 

baik apabila menghasilkan produk yang berkualitas serta memberikan kepuasan 

terhadap konsumen dan jika konsumen menilai produk yang dihasilkan kurang 

memuaskan, maka perusahaan akan dinilai kurang baik oleh konsumen dan 

berdampak pada kepercayaan konsumen terhadap kualitas dari produk yang 

dihasilkan.  
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 Sebagai perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang industri 

tekstil sejak 46 tahun yang lalu, dalam menghasilkan produknya PT. ITS selalu 

berusaha memberikan yang terbaik bagi pelanggannya dari segi kualitas produk. 

Produk yang selama ini terus menerus di produksi salah satunya adalah Chip, 

yang berfungsi sebagai bentuk awal pembuatan sebuah produk tekstil. Bahan baku 

utama dari produk tersebut adalah Terephthalate Purified Acid (TPA) dan 

Ethylene Glycol (EG).  

Chip adalah salah satu produk unggulan dari PT. XYZ yang diproduksi 

dalam jumlah besar dan dalam berbagai tipe. Salah satu tipe Chip E900 yang 

paling banyak diproduksi adalah Chip dengan tipe E900. Chip E900 ini adalah 

bentuk awal dari sebuah pembuatan bahan pakaian. Namun dalam proses produksi 

perusahaan ini masih mempunyai permasalahan pada banyaknya jumlah produk 

cacat yang disebabkan oleh berbagai macam faktor yang menyebabkan penurunan 

kualitas yang berakibat pada banyaknya produk cacat yang dihasilkan. 

Tabel 1.1 Data Jumlah Produksi dan Jumlah Produk Cacat E900 

Maret - Mei 2017 

Bulan 
Jumlah Produksi 

(Batch) 

Jumlah Produk Cacat 

(Batch) 

Maret 87 13 

April 111 15 

Mei 66 16 

Total 264 44 

 

 Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlunya suatu metode yang tepat 

untuk mencari akar dari penyebab terjadinya cacat dan untuk mengurangi potensi 

terjadinya cacat pada Chip E900. Metode yang dapat digunakan untuk 
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mengurangi kecacatan produk yaitu dengan melakukan pembuatan Failure Mode 

and Effect Analysis (FMEA). FMEA merupakan pendekatan sistematik yang  

menerapkan  suatu  metode  pentabelan  untuk  membantu proses  pemikiran  yang  

digunakan  oleh engineers untuk  mengidentifikasi mode  kegagalan  potensial  

dan  efeknya.  FMEA  merupakan  teknik  evaluasi  tingkat keandalan dari sebuah 

sistem untuk menentukan efek dari kegagalan dari sistem  tersebut.  Kegagalan  

digolongkan  berdasarkan  dampak  yang diberikan  terhadap kesuksesan  suatu  

misi  dari  sebuah  sistem. (Mourby, 2002). Jadi dengan menggunakan metode 

FMEA perusahaan dapat mendefinisikan, mengidentifikasi, dan menghilangkan 

kegagalan dan masalah pada proses produksi, baik permasalahan yang telah 

diketahui maupun yang potensial terjadi pada sistem serta dapat menentukan 

bagian-bagian yang penting untuk diperbaiki.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, rumusan 

masalah yang diangkat adalah: 

1. Jenis cacat apa yang menjadi penyebab utama masalah pada produk Chip 

 E900? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya cacat terbanyak 

 pada Chip E900? 

3. Bagaimana cara memprioritaskan perbaikan pada terjadinya cacat produk 

 chip E900? 

4. Usulan perbaikan seperti apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

 kualitas produk Chip E900? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Suatu pembatasan masalah diperlukan agar ruang lingkup dalam kegiatan 

penelitian ini terarah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Adapun batasan masalah 

yang dimaksudkan adalah penggunaan metode FMEA (Failure Mode Effect 

Analysisi) di dalam penelitian ini. Dan juga penggunaan tools-tools antara lain 

Diagram Pareto dan Diagram Fishbone. 

 Untuk jenis produk yang diamati dalam penelitian ini adalah chip PET tipe 

E900, dan data yang digunakan adalah data periode bulan Maret 2017 – April 

2017. Alasan pemilihan jenis produk ini adalah tipe E900 ini merupakan chip 

dengan permintaan terbanyak dan produksinya secara kontinyu setiap bulannya. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan pengendalian kualitas yang di harapkan, dari uraian di atas 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Untuk menemukan jenis cacat  yang menjadi masalah utama pada Chip 

 E900. 

2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cacat 

 terbanyak dari Chip E900. 

3. Dengan membuat rating Risk Priority Number dengan menggunakan 

 metode FMEA. 

4. Dengan memberikan usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk 

 meningkatkan  kualitas Chip E900 dengan metode FMEA. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan tugas akhir ini, untuk mendapatkan hasil yang teratur, 

terarah dan mudah dipahami, maka penulisan disusun dengan menggunakan 

sistematika sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

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

perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan sistematika 

penulisan laporan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini diterangkan secara singkat tentang teori-teori yang berhubungan dan 

berkaitan erat dengan masalah-masalah yang akan dibahas serta merupakan 

tinjauan kepustakaan yang menjadi kerangka dan landasan berfikir dalam proses 

pemecahan masalah penelitian. 

Bab III Metode Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan tentang metode yang digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian ini. 

Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada bab ini dijabarkan data-data yang di dapat dari perusahaan terkait dengan 

tema penelitian tugas akhir yang sedang dilakukan. Selanjutnya pengolahan data 

dilakukan berdasarkan data – data yang tersedia dengan mempertimbangkan teori 

yang terkait. 

Bab V Hasil dan Analisa 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil analisis data dan interpretasi hasil penelitian 

yang terdiri atas gambaran subjek penelitian. 
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Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dari pengolahan data secara menyeluruh seta 

diberikan juga saran, baik untuk pihak perusahaan maupun pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manufaktur 

2.1.1 Definisi Manufaktur 

 Manufaktur  berasal  dari  kata  manufacture yang  berarti  membuat  dari 

tangan  (manual)  atau  dengan  mesin,  sehingga  menghasilkan  suatu  barang  

(Prawirosentono, 2007). Secara   umum   manufaktur   menurut   adalah   suatu  

kegiatan  memproses  suatu  barang  atau  beberapa  bahan  menjadi  barang  lain 

yang  mempunyai  nilai  tambah  yang  lebih  besar  atau  kegiatan  memproses 

pengolahaan input  menjadi Output.  

 Contoh  industri manufaktur  adalah industri  oli  mesin,  indusri  obat,  

industri  makanan  kaleng,  industri  automotif dan lain-lain. Proses   manufaktur   

dapat   digambarkan   dalam   diagram   alir   pada  Gambar  2.1,  dimana  

masukan  (input)  dikonversi,  dengan  bantuan  peralatan, keahlian,  uang,  dan  

sumber daya  yang  lainnya,  menjadi  luaran  (output)  yang disebut sebagai 

produk akhir. 
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Gambar 2.1 Manufaktur Sebagai Proses Input-Output 

Sumber  : Prawirosentono, 2007 

 

 Manufaktur ada dalam segala bidang sistem ekonomi. Dalam ekonomi 

pasar bebas, manufakturing biasanya selalu berarti produksi secara masal untuk 

dijual ke pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. 

2.1.2 Konsep Kualitas Pada Industri Manufaktur 

 Secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas produk atau jasa itu akan 

diwujudkan bila orientasi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi tersebut 

berorientasi pada kepuasan konsumen. Apabila diutarakan secara rinci, kualitas 

memiliki dua perspektif, yaitu perspektif produsen dan perspektif konsumen, 

dimana bila dua perspektif tersebut disatukan maka akan dapat tercapai 

kesesuaian antara kedua sisi yang dikenal sebagai kesesuaian untuk digunakan 

oleh konsumen. Menurut Russel (1996), perspektif kualitas dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 Perspektif Kualitas 

Sumber : Russel, 1996 

 

 Apabila kita perhatikan, maka kedua perspektif itu akan bertemu pada satu 

kata ”fitness for customer use”. Kesesuaian untuk digunakan tersebut merupakan 

kesesuaian antara konsumen dengan produsen, sehingga dapat membuat standar 

yang disepakati bersama dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan kedua belah 

pihak. 

 Kualitas pada industri manufaktur selain menekankan pada produk yang 

dihasilkan, juga perlu diperhatikan kualitas pada proses produksi. Bahkan yang 

terbaik adalah apabila perhatian pada kualitas bukan pada produk akhir, 

melainkan pada proses produksinya atau produk yang masih dalam proses (work 

in proses), sehingga bila diketahui ada cacat atau kesalahan masih dapat 

diperbaiki. Dengan demikian, produk akhir yang dihasilkan adalah produk yang 

bebas cacat dan tidak ada lagi pemborosan yang harus dibayar mahal karena 

produk tersebut harus dibuang atau dilakukan pengerjaan ulang. 
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2.2 Produk 

2.2.1 Definisi Produk 

 Pengertian produk menurut Keller (2009) adalah segala sesuatu yang dapat 

ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau 

dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Secara konseptual 

produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa 

ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan 

kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas 

organisasi serta daya beli pasar. 

 Menurut Kotler (2009), produk adalah elemen kunci dalam keseluruhan 

penawaran pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi 

konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. 

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka produk didefinisikan sebagai 

kumpulan dari atribut-atribut yang nyata maupun tidak nyata, termasuk di 

dalamnya kemasan, warna, harga, kualitas dan merek ditambah dengan jasa dan 

reputasi penjualannya. 

2.2.2 Definisi Produk Cacat 

 Menurut (Hansen & Mowen, 2001) produk cacat adalah produk yang tidak 

memenuhi spesifikasinya. Hal ini berarti juga tidak sesuai dengan standar kualitas 

yang telah ditetapkan. Produk cacat yang terjadi selama proses produksi mengacu 

pada produk yang tidak diterima oleh konsumen.  

 Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah 

ditentukan tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk 
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memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi 

menjadi produk yang lebih baik lagi (Mulyadi, 1999).  

 Produk disebut cacat bila produk itu tidak aman dalam penggunaannya, 

tidak memenuhi syaratsyarat tertentu sebagaimana yang diharapkan orang dengan 

mempertimbangkan berbagai keadaan, terutama tentang penampilan produk, 

kegunaan yang seharusnya diharapkan dari produk serta saat produk tersebut 

dipasarkan. Produk tidak cacat apabila produk pada saat diedarkan bisa diterima 

oleh konsumen. 

 Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa produk 

cacat adalah produk yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan 

sehingga produk menjadi tidak layak untuk digunakan karena mengakibatkan 

kualitas yang rendah dan merugikan produsen serta konsumen. 

2.3 Kualitas 

2.3.1 Definisi Kualitas 

 Kualitas sangat penting bagi sebuah produk, baik berupa produk barang 

maupun jasa. Hal-hal yang sangat penting bagi produsen berkaitan dengan produk 

adalah: kualitas, biaya dan produktivitas. Kualitas adalah kemampuan dari suatu 

produk atau jasa yang secara konsisten memenuhi harapan dari konsumen. 

(Caerlson & Yohanes, 2015) 

 Sedangkan pengertian kualitas menurut beberapa ahli terkenal antara lain 

sebagai berikut : 
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Kotler (2009) : 

 “Seluruh  ciri  serta  sifat  suatu  produk  atau  pelayanan  yang  

berpengaruh  pada  kemampuan  untuk  memuaskan  kebutuhan  yang  dinyatakan  

atau  yang  tersirat.” 

Tjiptono  (2004) : 

 “Sebagai suatu kondisi dinamis dimana yang  berhubungan  dengan  

produk,  jasa,  manusia,  proses  dan  lingkungan  yang  memenuhi atau melebihi 

harapan.”   

Feigenbaum (1991) : 

 “Kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang 

meliputi marketing, engineering, manufacture dan maintenance, dimana produk 

dan jasa tersebut dalam pemakaiaannya akan sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan pelanggan.” 

Scherkenbach (1991) : 

 “Kualitas ditentukan oleh pelanggan, pelanggan ingin produk/jasa sesuai 

dengan kebutuhan dan harapannya pada tingkat harga tertentu yang menunjukan 

nilai produk tersebut.” 

Elliot (1993) : 

 “Kualitas adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan 

tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai dengan tujuan.”  

Goetch & Davis (1995) : 

 “Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, 

pelayanan, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang 

diharapkan.” 
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 Dari penjelasan-penjelasan diatas tadi maka dapat ditarik sebuah 

kesimpulan tentang definisi kualitas yang lebih tepat saat ini, yaitu "kualitas 

adalah tingkat pemenuhan kebutuhan pelanggan" atau secara lebih luas "kualitas 

adalah konsep yang luas atau disiplin yang mencangkup tingkat kesempurnaan, 

atribut pembeda atau sifat, kesesuaian dengan spesifikasi standar perbandingan 

yang dapat diukur sehingga aplikasi-aplikasi dapat ditujukan secara konsisten 

pada tujuan-tujuan bisnis. 

2.3.2 Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Kualitas 

Menurut (Grant dan Leavenwonth, 1998) kualitas atau mutu dari suatu 

barang maupun jasa secara tidak langsung dipengaruhi oleh: 

• Bahan baku (material), untuk memenuhi produk yang diinginkan 

 pemilihan dan penentuan material yang dipakai tentunya sangat 

 berpengaruh terhadap mutu hasil produk nantinya. 

• Manusia (man power), pertumbuhan yang cepat dalam bidang 

 pengetahuan menyebabkan timbulnya kebutuhan tau permintaan yang 

 besar akan bekerja dengan pengetahuan atau keterampilan khusus. 

 Spesifikasi menyebabkan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, 

 sehingga dibutuhkan para ahli-ahli yang mampu mengendalikan semua 

 bidang untuk merencanakan, mewujudkan dan menjalankan berbagai 

 sistem yang menjamin hasil yang diinginkan. 

• Mesin (machine), keinginan peruahaan untuk mengurangi biaya serta 

 mendapat volume produksi guna memuaskan konsumen menyebabkan 

 dipakainya mesin-mesin dan peralatan yang lebih baik. 
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• Metode kerja (method), metode kerja yang digunakan dalam memproduksi 

 suatu produk mempunyai pengaruh yang besar terhadap mutu produk 

 tersebut. Apabila metode yang dijalankan baik, maka produk yang 

 dihasilkan akan mempunyai mutu yang relatif baik pula. Pihak perusahaan 

 akan menggunakan metode kerja yang paling baik digunakan dalam 

 perusahaan, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. 

 Motivasi, meningkatkan tingkat kerumitan untuk memenuhi suatu produk 

 telah memperbesar makna kontribusi setiap karyawan terhadap mutu 

 produk yang dihasilkan. Motivasi pekerja untuk terus belajar 

 mempertahankan maupun meningkatkan mutu produk sangat diperlukan. 

• Manajemen (management), tanggung jawab untuk mutu produk telah 

 diserahkan kepada beberapa kelompok khusus. Mandor dan product 

 engineer bertanggung jawab terhadap mutu produk. Ahli teknik 

 bertanggung jawab atas rancangan suatu produk agar memenuhi syarat. 

 Perusahaan harus mengenbangkan dan melengkapi proses untuk 

 memberikan kemampuan yang cukup untuk pembuatan produk 

 berdasarkan spesifikasi dari teknik. Pengendalian mutu harus 

 merencanakan ukuran mutu seluruh aliran proses yang akan menjamin 

 hasil akhir bisa memenuhi standar tersebut. Dan mutu pelayanan setelah 

 produk tersebut dimiliki oleh konsumen, telah menjadi suatu bagian 

 penting dari paket tersebut. 

• Pasar (market), konsumen sebagai penentu akhir kualitas suatu produk 

 akan cepat berubah dan mempengaruhi dari kualitas produk itu sendiri, 

 sebab keinginan dan kebutuhan konsumen dari kurun waktu ke waktu 
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 terus berubah seiring berjalannya perkembangan jaman dan tren yang 

 fluktuatif 

• Uang (money), dengan meningkatkan persaingan produk pada pasar, 

 menyebabkan kebutuhan akan otomatisasi dan mekanisme telah 

 mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk peralatan dan proses baru, 

 yang menjamin mutu lebih baik. Kemajuan yang pesat dalam desain 

 teknik yang membutuhkan pengontrolan yang ketat terhadap proses proses 

 manufakturing telah menyebabkan ikut terpengaruhnya mutu produk 

 nantinya. 

2.3.3 Dimensi Kualitas 

 Setelah dipahami definisi kualitas, maka harus diketahui apa saja yang 

termasuk dalam dimensi kualitas. Dimensi kualitas menurut Garvin (dalam 

Gasperz, 1997), mengidentifikasikan delapan dimensi kualitas yang dapat 

digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas barang, yaitu sebagai berikut: 

1.  Performa (performance) 

 Berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan 

karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu 

produk. Sebagai misal; performansi dari produk TV berwarna adalah memilliki 

gambar yang jelas; performansi dari produk mobil adalah akselerasi, kecepatan, 

kenyamanan, dan pemeliharaan; performansi dari produk jasa penerbangan adalah 

ketepatan waktu, kenyamanan, ramah tamah, dan lain-lain. 

2.  Keistimewaan (features) 

 Merupakan aspek kedua dari performansi yang menambah fungsi dasar, 

berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. Sebagai misal, features 
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untuk produk penerbangan adalah dengan memberikan minuman atau makanan 

gratis dalam pesawat, pembelian tiket melalui telepon dan penyerahan tiket di 

rumah, pelaporankeberangkatan di kota dan diantar ke lapangan terbang (city 

check in). Feature dari produk mobil, seperti atap yang dapat dibuka, dan lain-

lain. Sering kali terdapat kesulitan untuk memisahkan karakteristik performansi 

dengan features. Biasanya pelanggan mendefinisikan nilai dalam bentuk 

fleksibilitas dan kemampuan mereka untuk memilih features yang ada, juga 

kualitas dari features itu sendiri. Ini berarti features adalah ciri-ciri atau 

keistimewaan tambahan atau pelengkap.  

3. Keandalan (realiability)) 

 Berkaitan dengan kemungkinan suatu produk berfungsi secara berhasil 

dalam periode waktu tertentu dibawah kondisi tertentu. Dengan demikian, 

keandalan merupakan karakteristik yang merefleksikan kemungkinan tingkat 

keberhasilan dalam penggunaan suatu produk, misalnya keandalan suatu mobil 

adalah kecepatan.  

4. Konformasi (conformance) 

 Berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Konformansi 

merefleksikan derajat dimana karakteristik desain produk dan karakteristik operasi 

memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta sering didefinisikan sebagai 

konformansi terhadap kebutuhan (conformance to requirements). Karakteristik ini 

mengukur banyaknya atau persentase produk yang gagal memenuhi sekumpulan 

standar yang telah ditetapkan dan karena itu perlu dikerjakan ulang atau 
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diperbaiki. Sebagai misal. Apakah semua pintu mobil untuk model tertentu yang 

diproduksi berada dalam rentang dan toleransi yang dapat diterima: 30 0,01 inchi.  

5. Daya tahan (durability) 

 Merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan 

dengan daya tahan dari produk itu. Sebagai misal, pelanggan akan membeli ban 

mobil berdasarkan daya tahan ban itu dalam penggunaan, sehingga ban-ban mobil 

yang memiliki masa pakai yang lebih panjang tentu akan merupakan salah satu 

karakteristik kualitas produk yang dipertimbangkan oleh pelanggan ketika akan 

membeli ban.  

6. Kemampuan pelayanan (service ability) 

 Merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan/kesopanan, 

kompetensi, kemudahan, serta akurasi dalam perbaikan. Sebagai misal, saat ini 

banyak perusahaan otomotif yang memberikan pealayanan perawatan atau 

perbaikan mobil sepanjang hari (24 jam) atau permintaan pelayanan melalui 

telepon dan perbaikan mobil dilakukan di rumah.  

7. Estetika (aesthetics) 

 Merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif 

sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari prefensi atau 

pilihan individual. Dengan demikian, estetika dari suatu produk lebih banyak 

berkaitan dengan perasaan pribadi dan mencakup karakteristik tertentu, seperti 

keelokan, kemulusan, suara yang merdu, selera, dan lain-lain.  
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8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) 

 Bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam 

mengkonsumsi produk, seperti meningkatkan harga diri. Hal ini dapat juga berupa 

karakteristik yang berkaitan dengan reputasi (brand name-image). Sebagai misal, 

seseorang akan membeli produk elektronik dengan merek Sony karena memiliki 

persepsi bahwa produk-produk bermerek Sony adalah produk yang berkualitas, 

meskipun orang itu belum pernah mengguanakan produk-produk bermerek Sony.  

2.4 Pengendalian Kualitas 

2.4.1 Definisi Pengendalian Kualitas 

 Pengendalian dalam istilah industri dapat diidentifikasikan sebagai suatu 

proses untuk mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang untuk kegiatan 

manajemen sambil tetap menggunakan cara-cara untuk menjamin hasil yang 

memuaskan. (Feigenbaum, 1983) 

 Pengendalian menurut Juran (1998) adalah sebagai keseluruhan cara yang 

digunakan untuk menentukan dan mencapai standar. Apabila ingin memutuskan 

untuk melaksanakan sesuatu, dimulai dengan sebuah rencana, kemudian bekerja 

menurut rencana tersebut, dan meninjau kembali hasilnya. Pengendalian 

merupakan semua kegiatan atau usaha menjamin agar hasil dari pada pelaksana 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana.  

 Kualitas atau mutu suatu produk adalah gabungan seluruh karakteristik 

produk dan pelayanan baik dari segi rekayasa, manufaktur, pemasaran, sampai 

pada perawatan dan purna jualnya. Produk yang berkualitas secara umum 

mempunyai karakteristik, yaitu: 

1. Produk yang memiliki kecocokan dalam penggunaan. 
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2. Produk yang memiliki spesifikasi produsen. 

3. Produk yang memenuhi keinginan konsumen. 

 Maka pengendalian kualitas dapat diartikan sebagai kesesuaian dan 

kepuasan antara nilai, produsen dan konsumen atas suatu produk. Kesesuaian dan 

kepuasan tersebut mencakup kualitas produk, biaya-biaya (penyimpanan, 

produksi, penjualan dan layanan purna jual), tingkat kenyamanan dan keselamatan 

dan moral (nilai). 

Untuk pengendalian kualitas pada umumnya ada empat tahapan, yaitu: 

1. Penetapan standar kualitas dan biaya. 

2. Konfirmasi hasil produksi, yaitu membandingkan hasil produksi 

dengan standar tersebut. 

3. Mengadakan koreksi jika hasil produksi tidak sesuai dengan standar. 

4. Melakukan usaha-usaha perbaikan terhadap standar yang telah ada, 

prosesnya, bahan bakunya, atau lingkungan tempat kerja yang bisa 

menjadikan produktifitas naik. 

Berdasarkan waktu pelaksanaan pengendalian, dikenal tiga macam pengendalian : 

1. Preventive control, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum proses 

produksi dilakukan. Pengendalian ini dimaksudkan agar proses produksi 

berjalan lancar sesuai dengan rencana produksi dan biaya yang telah 

ditetapkan dan mencegah atau menghindari produksi cacat tau 

pengulangan proses. Jadi sifatnya adalah pencegahan kesalahan proses dan 

menghindari produk Cacat. 

2. Monitoring control, yaitu pengendalian yang dilakukan pada waktu proses 

produksi berlangsung. Tujuannya untuk mengendalikan agar hasil akhir 
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sesuai dengan rencana. Jika terjadi penyimpangan terhadap standar harus 

segera dilakukan koreksi. Koreksi mungkin dilakukan pada mesin, proses,  

tenaga kerja, bahan baku dan lain-lain. Jadi sifatnya memonitor atau 

memantau setiap proses berjalan untuk menghindari penyimpangan proses. 

3. Repressive control, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah semua 

proses selesai. Repressive control tidak dapat mencegah penyimpangan 

yang terjadi tetapi sebagai evaluasi untuk mencegah terjadinya kesalahan 

yang sama pada waktu yang akan datang. 

2.4.2 Tujuan Pengendalian Kualitas 

 Konsumen produk maupun jasa saat ini semakin kritis terhadap produk 

yang ditawarkan oleh produsen. Selain memperhatikan harga yang ditawarkan 

juga semakin memperhatikan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh 

produsen. Oleh karena itu, produsen juga harus memperhatikan kualitas produk 

atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen agar dapat mempertahankan maupun 

memperluas pangsa pasarnya. 

 Secara terperinci, dapat dikatakan bahwa tujuan dari pengendalian kualitas 

menurut Sofyan Assauri (2004) adalah: 

1. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah 

ditetapkan.  

2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 

3. Mengusahakan agar biaya dari desain produk dan proses dengan  

menggunakan mutu produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 

4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin 
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2.5 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

2.5.1 Sejarah Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 

 Sejarah FMEA dimulai pada tahun 1940-an oleh militer AS. FMEA 

dikembangankan lebih lanjut oleh industri kedirgantaraan dan automotive. 

Beberapa industry mempertahankan standar formal FMEA. Kemudian sekitar 

tahun 1960-an FMEA dipergunakan sebagai metodologi formal pada industri 

aerospace dan pertahanan. Cikal bakal dari awalnya FMEA dapat dilihat pada 

Gambar 2.3 di bawah. Sejak saat itu kemudian digunakan dan distandarisasikan 

oleh berbagai industri di seluruh dunia. 

 

Gambar 2.3 Sejarah Penggunaan FMEA 

Sumber : www.google.com  

2.5.2 Definisi Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 

 Para ahli memiliki beberapa definisi mengenai Failure Modes and Effect 

Analysis, definisi tersebut memiliki arti yang cukup luas dan apabila dievaluasi 

lebih dalam memiliki arti yang serupa. Beberapa definisi tersebut adalah : 

http://www.google.com/
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• Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) adalah metode sistematis untuk 

mengidentifikasi dan mencegah terjadinya masalah pada produk dan proses. FMEA 

berfokus pada pencegahan terhadap defect, meningkatkan keselamatan dan meningkatkan 

kepuasan pelanggan (McDermott, 2009)  

• Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) adalah sekumpulan aktivitas 

sistematis yang bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi potensi kegagalan 

produk/proses dan efek yang dihasilkan, mengidentifikasi tindakan mana yang 

dapat mengeliminasi atau mereduksi kesempatan munculnya kegagalan, 

medokumentasikan proses untuk melengkapi proses dalam mendefinisikan desain 

atau proses apa yang harus dilakukan untuk memuaskan pelanggan (Ford 

Company, 1995)  

• Failure mode and effect analysis (FMEA) adalah metodologi untuk 

memaksimalkan kepuasan pelanggan dengan mengeliminasi dan/atau mereduksi 

masalah yang diketahui atau potensial (Stamatis, 2003). 

 Jadi FMEA dapat disimpulkan sebagai metode yang mendefinisikan, 

mengidentifikasi, dan menghilangkan kegagalan dan masalah pada proses 

produksi, baik permasalahan yang telah diketahui maupun yang potensial terjadi 

pada sistem serta dapat menentukan bagian-bagian yang penting untuk diperbaiki. 

2.5.3 Tujuan FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

 Tujuan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) menurut Carlson 

(2012) adalah sebagai berikut :  

1. Mengidentifikasi dan memahami moda kegagalan potensial dan penyebab 

 dan efek kegagalan pada sistem atau pengguna akhir untuk produk atau 

 proses tertentu. 
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2. Menilai resiko dengan moda kegagalan yang teridentifikasi, efek dan 

 penyebab, serta memprioritaskan pokok permasalahan untuk diberi 

 tindakan perbaikan. 

3. Mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan korektif untuk mengatasi 

 masalah yang paling serius. 

2.5.4 Tipe - tipe Failure Mode Effect Analysis 

 Terdapat empat tipe Failure and Mode Effect Analysis menurut Stamatis 

(2003) : 

a. Sistem FMEA 

 Sistem FMEA digunakan untuk menganalisis sistem dan subsistem pada 

konsep dan desain awal. Sistem FMEA merupakan tipe FMEA yang terfokus pada 

potensi moda kegagalan antara fungsi dari sistem yang disebabakan kekurangan 

sistem dan bertujuan untuk memamksimalkan kualitas, reliabilitas, biaya dan 

maintainability dari suatu sistem. 

 Output yang dihasilkan dari system FMEA adalah sebagai berikut : 

• Daftar potensi moda kegagalan yang disusun berdasarkan tingkat RPN. 

• Daftar potensi dari fungsi sistem yang dapat mendeteksi mode kegagalan 

potensial 

• Daftar potensi dari tindakan desain untuk mengeliminasi mode kegagalan, 

masalah keselamatan, dan mengurangi tingkat occurrence. 

Manfaat dari sistem FMEA adalah sebagai berikut : 

• Membantu memilih alternatif desain sistem yang optimal 

• Membantu menentukan redundansi (peramalan) 
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• Membantu dalam mendefinisikan dasar untuk prosedur diagnosa tingkatan 

sistem yang ada 

• Meningkatkan kemungkinan bahwa masalah - masalah yang potensial 

akan dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti 

• Mengidentifikasi kegagalan sistem yang potensial dan interaksinya 

dengan sistem dan subsistem lain. 

b. Desain FMEA 

 Desain FMEA digunakan untuk menganalisis produk sebelum dirilis di 

manufaktur. Design FMEA merupakan tipe FMEA yang terfokus pada moda 

kegagalan yang disebabkan oleh kekurangan desain dan bertujuan untuk 

memaksimalkan kualitas, realibilitas, biaya dan maintainability dari suatu desain. 

Output yang dihasilkan dari design FMEA adalah sebagai berikut : 

• Daftar potensi moda kegagalan yang disusun berdasarkan tingkat RPN. 

• Daftar potensi dari karakteristik kritis maupun signifikan. 

• Daftar potensi dari tindakan desain yang dapat dilakukan untuk 

mengeliminasi moda kegagalan, masalahan keselamatan dan mengurangi 

tingkat occurrence. 

• Daftar potensi dari paramater untuk metode pengujian, inspeksi, maupun 

deteksi yang sesuai. 

• Daftar potensi dari tindakan yang seharusnya dilakukan untuk karakteristik 

kritis dan signifikan. 

Manfaat dari design FMEA adalah sebagai berikut : 

• Membuat prioritas untuk tindakan peningkatan desain yang ada. 
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• Mendokumentasikan alasan yang digunakan untuk perubahan yang 

dilakukan. 

• Menyediakan informasi untuk membantu verifikasi produk desain dan 

pengujian. 

• Membantu mengidentifikasi karakteristik yang kritis atau signifikan. 

• Membantu dalam pengevaluasian kebutuhan dan alternatif desain yang 

akan dibuat. 

• Membantu mengidentifikasi dan menghilangkan masalah keamanan yang 

berpotensi muncul. 

• Mengidentifikasi kegagalan sistem yang potensial dan interaksinya 

dengan sistem dan subsistem lain. 

c. Proses FMEA 

 Proses FMEA digunakan untuk menganalisis proses - proses 

manufakturdan perakitan. Process FMEA merupakan tipe FMEA yang terfokus 

pada moda kegagalan yang disebabkan kekurangan proses atau perakitan yang 

ada. 

Output yang dihasilkan dari process FMEA adalah sebagai berikut : 

• Daftar potensi dari moda kegagalan berdasarkan peringkat RPN. 

• Daftar potensi dari karakteristik kritis dan/atau signifikan. 

• Daftar potensi dari rekomendasi tindakan untuk merujuk pada karakteristik 

kritis dan signifikan. 

Manfaat dari process FMEA adalah sebagai berikut : 

• Mengidentifikasi perbedaan proses dan menawarkan rekomendasi 

tindakan perbaikan. 
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• Mengidentifikasi karakteristik kritis dan/atau signifikan dan membantu 

dalam mengembangkan perencanaan pengendalian. 

• Membuat prioritas dari tindakan perbaikan. 

• Membantu dalam analisis manufaktur atau proses perakitan. 

d. Service FMEA 

 Service FMEA digunakan untuk menganalisis pelayanan sebelum 

mencapai konsumen. Service FMEA berfokus pada moda kegagalan yang 

disebabkanoleh sistem atau proses. 

Output yang dihasilkan dari service FMEA adalah sebagai berikut : 

• Daftar potensi dari kesalahan berdasarkan peringkat RPN. 

• Daftar potensi dari karakteristik tugas kritis atau signifikan atau proses. 

• Daftar potensi dari proses atau tugas yang bottleneck. 

• Daftar potensi untuk mengeliminasi kesalahan 

• Daftar potensi dari sistem pengawasan / fungsi proses. 

Manfaat dari sevice FMEA adalah sebagai berikut : 

• Membantu dalam menganalisis aliran kerja. 

• Membantu dalam menganalisis sistem dan/atau proses. 

• Mengidentifikasi perbedaan tugas. 

• Menyususn prioritas untuk tindakan perbaikan. 

2.5.5 Manfaat Failure Mode and Effect Analysis 

 Manfaat Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) menurut Ford 

Company (1995) adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kualitas, keandalan, dan keamanan produk-produk yang 

 dihasilkan perusahaan. 
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b. Mengurangi biaya dan waktu pengembangan produk. 

c.  Mendokumentasikan dan melacak tindakan-tindakan yang pernah diambil 

 untuk mengurangi resiko. 

d. Memberi bantuan dalam pengembangan rencana kontrol yang kuat. 

e. Memberi bantuan dalam pengembangan rencan verifikasi desain yang 

 kuat. 

f. Membantu engineer dalam memusatkan perhatian pada kekurangan 

 produk dan proses yang penting serta membantu mencegah terjadinya 

 kegagalan pada produk. 

g. Meningkatkan kepuasan pelanggan/konsumen. 

h. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. 

2.5.6 Identifikasi Elemen-elemen Proses Failure Mode and Effect Analysis 

 (FMEA) 

 Element FMEA dibangun berdasarkan informasi yang mendukung analisa. 

Beberapa elemen-elemen FMEA adalah sebagai berikut : 

1. Fungsi proses 

 Merupakan deskripsi singkat mengenai proses pembuatan item dimana 

 sistem  akan dianalisa. 

2. Moda kegagalan 

 Merupakan suatu kemungkinan kecacatan terhadap setiap proses. 

3. Efek potensial dari kegagalan 

 Merupakan suatu efek dari bentuk kegagalan terhadap pelanggan. 

4. Tingkat Keparahan (Severity (S)) 

 Penilaian keseriusan efek dari bentuk kegagalan potensial. 
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5.  Penyebab Potensial (Potential Cause(s)) 

 Adalah bagaimana kegagalan tersebut bisa terjadi. Dideskripsikan sebagai 

 sesuatu yang dapat diperbaiki. 

6. Keterjadian (Occurrence (O)) 

 Adalah sesering apa penyebab kegagalan spesifik dari suatu proyek 

 tersebut terjadi. 

7. Deteksi (Detection (D)) 

 Merupakan penilaian dari kemungkinan alat tersebut dapat mendeteksi 

 penyebab potensial terjadinya suatu bentuk kegagalan. 

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

 Merupakan angka prioritas resiko yang didapatkan dari perkalian Severity, 

 Occurrence, dan Detection.  

RPN = S * O * D 

9. Tindakan yang direkomendasikan (Recommended Action) 

 Setelah bentuk kegagalan diatur sesuai peringkat RPNnya, maka tindakan 

 perbaikan harus segera dilakukan terhadap bentuk kegagalan dengan nilai 

 RPN tertinggi. 

2.5.7 Langkah Dasar Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

1. Mengidentifikasi fungsi pada proses produksi. 

2. Mengidentifikasi potensi failure mode proses produksi. 

3. Mengidentifikasi potensi efek kegagalan produksi. 

4. Mengidentifikasi penyebab-penyebab kegagalan proses produksi. 

5. Mengidentifikasi mode-mode deteksi proses produksi. 
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6. Menentukan rating terhadap Severity, Occurrence, Detection dan RPN 

proses produksi. 

7. Usulan perbaikan. 

2.5.8 Pengukuran Nilai Severity, Occurrence, Detection & RPN 

 Pengukuran terhadap besarnya nilai severity, occurrence, dan detection 

adalah sebagai berikut: 

• Nilai Severity 

 Severity adalah langkah pertama untuk menganalisa resiko, yaitu 

menghitung seberapa besar dampak atau intensitas kejadian mempengaruhi hasil 

akhir proses. Dampak tersebut di rating mulai skala 1 sampai 10, dimana 10 

merupakan dampak terburuk dan penentuan terhadap rating. terdapat pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 2.1 Skala Penilaian Severity 

SEVERITY (Tingkat Keparahan) 

Kriteria Efek Rank 

Sangat major tanpa 

peringatan 

Kegagalan langsung menjadi reject 

10 Kegagalan akan terjadi tanpa adanya 

peringatan 

Major dengan peringatan 

Kegagalan langsung menjadi reject 

9 Kegagalan akan terjadi dengan 

didahului peringatan 

Sangat tinggi 

Gangguan major pada lini produksi 

8 Reject mempengaruhi 6-5 tingkat reject 

berikutnya 

Produk dapat digunakan, tetapi derajat 

performansinya yang berkurang 
 

Tinggi 
Gangguan major pada lini produksi 

7 
Reject mempengaruhi 4-3 tingkat reject 



31 
 

 
 

berikutnya 

Produk dapat digunakan, tetapi derajat 

performansinya yang berkurang 

Sedang 

Gangguan minor pada lini produksi 

6 

Reject mempengaruhi 2-1 tingkat reject 

berikutnya 

Produk dapat digunakan, tetapi derajat 

performansinya yang berkurang 

Rendah 

Gangguan minor pada lini produksi 

5 

Reject tidak mempengaruhi tingkat 

reject berikutnya 

Produk dapat digunakan, tetapi derajat 

performansinya yang berkurang 

Sangat Rendah 

Gangguan minor pada lini produksi 

4 

Produk harus dipilah sebelum 

digunakan 

Spesifikasi produk tidak sesuai tapi 

dapat diterima 

Pelanggan secara umum menyadari 

reject tersebut 

Menimbulkan complain 

Minor 

Gangguan minor pada lini produksi 

3 

Spesifikasi produk tidak sesuai tapi 

dapat diterima 

Pelanggan secara umum menyadari 

reject tersebut 

Menimbulkan complain 

Sangat Minor 

Gangguan minor pada lini produksi 

2 

Spesifikasi produk tidak sesuai tapi 

dapat diterima 

Pelanggan secara umum menyadari 

reject tersebut 

Tidak enimbulkan complain 

Tidak ada 
Bentuk kegagalan tidak memiliki efek 

samping 
1 

Sumber: Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General 
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Motors Corporation, (Second edition, February 1995) Potential 

Failure and Effects Analysis (FMEA) Reference Manual.  

 

 

 

• Nilai Occurrence 

 Apabila sudah ditentukan rating pada proses Severity, maka tahap 

selanjutnya adalah menentukan rating terhadap nilai Occurence. Occurance 

merupakan kemungkinan bahwa penyebab kegagalan akan terjadi dan 

menghasilkan bentuk kegagalan selama masa produksi produk. Penentuan nilai 

Occurence bisa dilihat berdasarkan tabel dibawah ini. 

Tabel 2.2 Skala Penilaian Occurance 

Occurance (Frekuensi atau seberapa sering terjadi) 

Kriteria Frekuensi Rank 

Kemungkinan terjadi Tinggi 

Sekali 

1 kali dalam 2 

kejadian 
10 

Kemungkinan terjadi Sangat 

Tinggi 

1 kali dalam 8 

kejadian 
9 

Kemungkinan terjadi Tinggi 
1 kali dalam 20 

kejadian 
8 

Kemungkinan terjadi Cukup 

Tinggi 

1 kali dalam 40 

kejadian 
7 

Kemungkinan terjadi Sedang 
1 kali dalam 80 

kejadian 
6 

Kemungkinan terjadi Cukup 

Rendah 

1 kali dalam 

400 kejadian 
5 

Kemungkinan terjadi Rendah 
1 kali dalam 

1000 kejadian 
4 

Kemungkinan terjadi Sangat 1 kali dalam 3 
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Rendah 15.000 kejadian 

Kemungkinan terjadi Jarang 
1 kali dalam 

20.000 kejadian 
2 

Kemungkinan terjadi Hampir 

Tidak ada 

1 kali dalam 

1.000.000 

kejadian 

1 

Sumber: Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General 

Motors Corporation, (Second edition, February 1995) Potential 

Failure and Effects Analysis (FMEA) Reference Manual. 

 

• Nilai Detection 

 Setelah diperoleh nilai occurance, selanjutnya adalah menentukan nilai 

Detection. Detection berfungsi untuk upaya pencegahan terhadap proses produksi 

dan mengurangi tingkat kegagalan pada proses produksi. 

Tabel 2.3 Skala Penilaian Detection 

Deteksi (Alat kontrol atau deteksi) 

Deteksi Kriteria Rank 

Hampir Tidak 

Mungkin 

Hampir tidak ada alat pengontrol yang 

mampu mendeteksi adanya reject 
10 

Sangat Sulit Alat pengontrol saat ini sangat sulit 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject 

9 

Sulit Alat pengontrol saat ini sulit 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject 

8 

Sangat Rendah 

Kemampuan alat kontrol untuk 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject sangat rendah 

7 

Rendah Kemampuan alat kontrol untuk 6 



34 
 

 
 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject rendah 

Sedang 

Kemampuan alat kontrol untuk 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject sedang 

5 

Cukup Tinggi 

Kemampuan alat kontrol untuk 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject cukup tinggi 

4 

Tinggi 

Kemampuan alat kontrol untuk 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject tinggi 

3 

Sangat Tinggi 

Kemampuan alat kontrol untuk 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject sangat tinggi 

2 

Hampir Pasti 

Kemampuan alat kontrol untuk 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject hampir pasti 

1 

Sumber: Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General 

Motors Corporation, (Second edition, February 1995) Potential 

Failure and Effects Analysis (FMEA) Reference Manual. 

  

• Risk Priority Number (RPN) 

 Setelah mendapatkan nilai Severity, Occurrence, dan Detection pada 

pembuatan Chip E900, maka akan diperoleh nilai RPN, dengan cara mengkalikan 

nilai Severity, Occurance, Dan Detection (RPN= S x O x D) yang kemudian 

dilakukan pengurutan berdasarkan nilai RPN tertinggi sampai yang terendah. 

 Setelah itu, kegiatan proses produksi yang mempunyai nilai RPN besar 

dan mempunyai peranan penting dalam suatu kegiatan produksi, dilakukan usulan 

perbaikan untuk menurunkan tingkat kecacatan produk. 
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Gambar 2.4 FMEA Worksheet  

Sumber : www.google.com 

 

2.6 Alat Bantu yang Digunakan 

2.6.1 Diagram Pareto 

 Diagram Pareto (Pareto Chart) adalah diagram yang dikembangkan oleh 

seorang ahli ekonomi Italia yang bernama Vilfredo Pareto pada abad XIX 

(Nasution, 2004). Josep Juran pernah menyebutkan bahwa sebagian permasalahan 

kualitas hanya berasal dari beberapa penyebab. Fokus usaha yang digunakan pada 

hal-hal penting mengenai suatu masalah. Secara khusus 80% masalah adalah 

disebabkan oleh 20% penyebab terbesar. (Syukron, 2013). 

 Diagram Pareto digunakan untuk memperbandingkan berbagai kategori 

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

ke yang paling kecil di sebelah kanan. Susunan tersebut membantu menentukan 

pentingnya atau prioritas kategori kejadian-kejadian atau sebabsebab kejadian 

http://www.google.com/
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yang dikaji atau untuk memngetahui masalah utama proses. Kegunaan Diagram 

Pareto sebagai berikut : 

1. Menunjukkan prioritas sebab-sebab kejadian atau persoalan yang perlu 

ditangani. 

2. Membantu memusatkan perhatian pada persoalan utama yang harus 

ditangani dalam upaya perbaikan. 

3. Menunjukkan hasil upaya perbaikan. Setelah dilakukan tindakan koreksi 

berdasar proritas, kita dapat mengadakan pengukuran ulang dan memuat 

diagram Pareto baru. Apabila terdapat perubahan dalam diagram Pareto 

baru, maka tindakan korektif ada efeknya. 

4. Menyusun data menjadi informasi yang berguna, data yang besar dapat 

menjadi informasi yang signifikan.  

 Hasil Diagram Pareto dapat digunakan pada diagram sebab-akibat untuk 

mengetahui akar penyebab masalah. Setelah penyebab potensial diketahui dari 

diagram tersebut, diagram Pareto dapat disusun untuk merasionalisasi data yang 

diperoleh dari diagram sebab akibat. Selanjutnya, digunakan pada semua tahap 

PDCA cycle. Pada tahap evaluasi hasil, Diagram Pareto ditampilkan untuk 

melihat perbedaan pada waktu sebelum dan sesudah proses penanggulangan untuk 

mengetahui efek upaya perbaikan. Berikut adalah contoh grafik pareto : 
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Gambar 2.5 Diagram Pareto 

www.google.com  

2.6.2 Diagram Sebab Akibat (Cause of Effect Diagram/Fishbone) 

 Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan 

antara sebab-akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram 

sebab-akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab masalah 

(sebab) dan karektiristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor 

penyebab itu. diagram sebab akibat sering disebut sebagai Diagram tulang ikan 

(fishbone diagram) karena bentuknya seperti kerangka ikan, atau diagram 

Ishikawa (Ishikawa’s diagram) karena pertama kali diperkenalkan oleh Prof. 

Kaoru Ishikawa dari universitas Tokyo pada tahun 1953. 

 Diagram ini biasa digunakan untuk mencari sumber penyebab dari suatu 

masalah kualitas. Sumber penyebab masalah kualitas yang ditemukan berdasarkan 

prinsip 7M,  menurut Gasperz (2002) yaitu : 

http://www.google.com/
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a. Manpower (tenaga kerja), berkaitan dengan kekurangan dalam 

pengetahuan, kekurangan dalam keterampilan dasar yang berkaitan dengan mental 

dan fisik, kelelahan, stres, ketidakpedulian, dan lain- lain. 

b. Machines (mesin dan peralatan) berkaitan dengan tidak ada sistem 

perawatan preventif terhadap mesin produksi, termasuk fasilitas dan peralatan lain 

tidak sesuai dengan spesifikasi tugas, tidak dikalibrasi, terlalu complicated, terlalu 

panas, dan lain-lain. 

c. Methods (metode kerja), berkaitan dengan tidak adanya prosedur dan 

metode kerja yang benar, tidak jelas, tidak diketahui, tidak terstandarisasi, tidak 

cocok, dan lain-lain 

aterials (bahan baku dan bahan penolong), berkaitan dengan ketiadaan spesifikasi 

kualitas dari bahan baku dan bahan penolong yang ditetapkan, ketiadaan 

penanganan yang efektif terhadap bahan baku dan bahan penolong itu, dan lain-

lain. 

d. Media/Environment, berkaitan dengan tempat dan waktu kerja yang tidak 

memperhatikan aspek-aspek kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja, 

lingkungan kerja yang kondusif, kekurangan dalam lampu penerangan, ventilasi 

yang buruk, kebisingan yang berlebihan, dan lain-lain. 

f. Motivation (motivasi), berkaitan dengan ketiadaan sikap kerja yang benar 

dan professional, yang dalam hal ini disebabkan oleh sistem balas jasa dan 

penghargaan yang tidak adil kepada tenaga kerja. 

g. Money (keuangan), berkaitan dengan ketiadaan dukungan finansial 

(keuangan) yang mantap guna memperlancar proyek peningkatan Six Sigma yang 

ditetapkan. 
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 Pada dasarnya diagram sebab akibat dapat dipergunakan untuk kebutuhan-

kebutuhan tersebut berikut : 

• Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah 

• Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah 

• Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut 

 Langkah-langkah membuat diagram sebab-akibat : 

1) Mulai dengan pernyataan masalah-masalah utama yang penting dan mendesak 

untuk diselesaikan. 

2) Tuliskan pernyataan masalah itu pada “kepala  ikan”, yang merupakan akibat 

(effect).  

3) Tuliskan faktor-faktor penyebab utama (sebab-akibat) yang mempengaruhi 

masalah kualitas sebagai “tulang besar”, juga ditempatkan dalam kotak.  

4) Tuliskan penyebab-penyebab sekunder yang mempengaruhi penyebab-

penyebab utama (tulang-tulang besar). 

5) Tuliskan penyebab-penyebab tersier yang mempengaruhi penyebab-penyebab 

sekunder (tulang-tulang sedang). 

6) Tentukan item-item yang penting dari setiap faktor dan tandailah faktor-faktor 

penting tertentu yang kelihatannya memiliki pengaruh nyata terhadap 

karakteristik kualitas. 
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Gambar 2.6 Diagram Sebab Akibat 

Sumber: Gasperz, 2002. 

 

2.6.3 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.4 Jurnal Penelitian 

NO Penulis Jurnal Judul Hasil Penelitian 

1 
XiuXiu, Z. & 

Yuming, Z. 

International Journal  

Intelligent Systems and 
Applications, 3, 34-40. 

Application Research 

of Ontology-enabled 

Process FMEA 
Knowledge 

Management Method 

FMEA dapat digunakan 
manajemen untuk mengambil 

keputusan yang tepat waktu 

dalam meningkatkan kualitas 
produk, serta dapat 

menganalisa penyebab 

masalah yang terjadi. 

2 

Pacciarotti, C., 

Mazutto, G., & 

D’Ettorre, D. 

International Journal of 

Quality Reliability 

Management, 31, 7 

A revised FMEA 

application to the 
quality control 

management 

Untuk menghemat biaya dan 

menghemat waktu, FMEA 

dapat diterapkan pada suatu 

basis sistem. FMEA 

tradisional telah dimodifikasi 
dan disesuaikan agar sesuai 

dengan fitur kontrol kualitas. 

3 Hu-Chen L. et al. 

International Journal of 

Quality & Reliability 

Management, Vol. 32,  
No. 7, pp. 763-782. 

Improving risk 
evaluation in 

FMEA with a hybrid 

multiple 
criteria decision 

making method 

Jurnal ini menyajikan model 
analisis sistemik untuk 

FMEA. Hal ini dapat 

menangkap 
hubungan timbal balik yang 

kompleks antara berbagai 
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modus kegagalan dan 
efeknya, serta memberikan 

saran kepada manajer 

dengan menetapkan strategi 
pemeliharaan yang sesuai 

untuk meningkatkan 

keamanan dan keandalan 
sistem yang kompleks. 

4 

Hekmatpanah, M., 

Shahih, A., & 
Ravichandran, N. 

African Journal of 
Business  Management, 

Vol. 5, No. 8, pp. 3019-

3027. 

The application of 
FMEA in the oil 

industry in Iran: The 

case of four litre oil 
canning process of 

Sepahan Oil 

Company 

Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menunjukkan 

bagaimana FMEA 

dapat diterapkan untuk 
meningkatkan kualitas produk 

dalam industri minyak di Iran. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

 Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun 

cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Dengan cara 

suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, 

untuk mencapai tujuan tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan 

secara ilmiah, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. 

3.2 Jenis Penelitian 

3.2.1 Penelitian Kualitatif 

 Data Kualitatif adalah sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan 

proses atau makna. 
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3.2.2 Penelitian Kuantitatif 

 Penelitian kuantitatif telah diketahui dan digunakan oleh manusia sejak 

lama dalam bidang penelitian. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif dikenal 

sebagai penelitian tradisional.  

 Selain dikenal sebagai metode yang mentradisi. Penelitian kuantitatif 

dikenal menggunakan logika positivistik. Logika positivistik sendiri memahami 

fakta atau fenomena sebagai sesuatu yang dapat diklarifikasikan, diparsialkan, 

konkret, dapat diamati, dapat diukur dan pada umumnya bersifat sebab akibat, 

serta hasilnya pada umumnya dapat digeneralisasikan. karena memegang prinsip 

dapat digeneralisasikan, maka penelitian ini pada umumnya menggunakan 

populasi atau sampel yang representatif. 

 Alur penelitian kuantitatif sama halnya seperti alur penelitian pada 

umumnya, yakni diawali dengan adanya masalah yang kemudian akan diturunkan 

dalam bentuk variabel-variabel, merumuskan masalah, melakukan kajian teori, 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data(menentukan populasi atau sampel 

serta pengembangan dan pengujian instrumen), melakukan analisis data, 

mengemukakan pembahasan dan menyusun kesimpulan serta saran. 

3.3 Objek Penelitian 

 Penelitian  dilaksanakan pada PT. ITS yang berlokasi di jalan Moh. Toha 

Km 1 Pasar Baru Tangerang, Banten pada Divisi Polimer Batch. Penelitian 

difokuskan pada bagian kegiatan produksi Chip E900, masalah-masalah yang 

berkaitan dengan Chip E900, penyebab dan teknik-teknik untuk mengatasinya. 
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3.4 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Data Primer 

 Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli dan belum melalui tahap pengolahan. Data-data primer dalam 

penelitian ini meliputi : 

a. Data hasil produksi chip tipe E900. 

b. Wawancara kemungkinan penyebab cacat produk chip tipe E900. 

3.4.2 Data Sekunder 

 Data Sekunder merupakan data yang sudah diolah sehingga mudah 

dipahami. Data ini berfungsi sebagai penunjang data-data primer yang akan 

diambil dalam penelitian ini. Data ini bisa diperoleh dari perusahaan secara 

langsung maupun dari buku atau literature. Data sekunder dalam penelitian ini 

meliputi : 

a. Gambaran umum perusahaan  

b. Proses produksi Chip PET Tipe E900 

c. Jumlah produk cacat dari total produksi. 

d. Dokumentasi perusahaan berupa laporan kualitas produk chip tipe E900. 

e. Studi Pustaka 

3.4.3 Metode Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang diperlukan sebagai data yang 

akan digunakan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Tabel dibawah ini merupakan sumber data yang akan digunakan untuk diolah di 

pengolahan data. 
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Tabel 3.1 Teknik Pengumpulan Data 

No Jenis Data Metode Pengambilan 

Data 

Sumber Data 

1 Data Umum dan Katalog Wawancara Pemimpin Perusahaan 

2 Proses Kegiatan Produksi Wawancara Bagian Produksi 

3 Data Jumlah Produksi dan 

Jumlah Cacat 
Observasi Langsung Bagian Produksi 

 

• Melakukan observasi atau wawancara langsung kapada pihak perusahaan, 

yaitu untuk mengetahui tentang produk yang dihasilkan (data primer). 

• Mengumpulkan data-data yang diperlukan, seperti profil perusahaan, 

jumlah produksi, jenis dan jumlah cacat dalam proses pembuatan produk 

untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini (data primer dan data 

sekunder)  

• Studi pustaka, guna menunjang penyusunan laporan yang berkaitan 

dengan apa yang dibahas dalam tugas akhir ini (data sekunder). 

3.5 Kerangka Pemikiran 

 Berikut ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan 

untuk upaya penurunan cacat Chip E900 dengan menggunakan metode Failure 

Mode Effect Analysis (FMEA) pada Divisi Polimer Batch studi kasus di PT. ITS.  
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INPUT PROSES OUTPUT

• Data total 

produksi dan 

reject bulan 

Maret – Mei 

2017

• Pengolahan data 

menggunakan 

metode FMEA.

• Tools: Diagram 

Pareto dan 

Diagram Sebab 

Akibat

• Cacat terbesar 

atau terbanyak 

pada produk.

• Penyebab cacat 

pada produk

• RPN

• Usulan 

Perbaikan

 

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran 

 

3.2.1 Uraian Kerangka Pemikiran 

Dengan  teori  FMEA sebagai landasan pemecahan masalah diharapkan 

masalah ini dapat terselesaikan secara terdata dan dapat mempelajari kembali 

sebagai sumber referensi. 

Pada bagian yang telah digambarkan seperti pada gambar 3.1 bahwa 

didalamnya terdapat Input, Proses, dan Output dimana disini akan diuraikan lebih 

spesifik. 

Input disini menjelaskan tentang kondisi perusahaan dimana kondisi 

perusahaan sedang dihadapi kendala pada proses produksi yang tidak sesuai 

dengan standar yang diharapkan. Kendala ini dapat berdampak buruk pada 

perusahaan sehingga akan menyebabkan cost meningkat, profit menurun, dan 

loyalitas pelanggan pun ikut menurun apabila kualitas produk tidak diperhatikan 

oleh perusahaan. 
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Maka dengan adanya penelitian ini dilakukanlah proses upaya penurunan 

produk cacat dengan menggunakan metode FMEA (Failure Mode Effect 

Analysis).  Selain  menggunakan  metode  FMEA  penelitian  ini   didukung  

dengan  tools  lain  seperti Diagram Pareto dan Diagram Sebab Akibat untuk 

memperkuat hasil penelitian yang akan dilakukan. 

Setelah dilakukan proses upaya penurunan produk cacat dengan 

menggunakan metode FMEA (Failure Mode Effect Analysis) diharapkan yang 

dihasilkan (Output) adalah berkurangnya produk cacat pada Divisi Polimer Batch.  

3.6 Metode Pengolahan Data 

 Data yang diperoleh cukup untuk melakukan identifikasi masalah 

kegagalan produk, maka dilakukan pengolahan data berdasarkan masalah yang 

dibahas. Berikut tahapan dalam melakukan pengolahan data : 

1. Mendeskripsikan produk dan proses produksi E900. 

2. Mengolah data cacat E900 dengan membuat diagram pareto.  

3. Mengidentifikasi jenis-jenis cacat E900, memilih jenis cacat terbanyak 

yang menjadi prioritas perbaikan.  

4. Mencari faktor dan sub faktor penyebab cacat terbanyak yang menjadi 

priorotas penelitian dengan menggunakan diagram sebab-akibat.  

5. Memilih faktor dan sub faktor yang diduga kuat menjadi penyebab 

timbulnya cacat terbanyak.  

6. Memberi bobot faktor dan sub faktor penyebab cacat terbanyak 

menggunakan FMEA dan memberi analisa serta rekomendasi tindakan 

perbaikan. 
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3.7 Flowchart Penelitian 

Judul Tugas Akhir:

Usulan Perbaikan Kualitas dengan 

Menggunakan Metode FMEA pada 

Produk Chip E900 di PT. ITS

Identifikasi dan Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Studi Pustaka:

- FMEA

- Diagram Pareto

- Diagram Sebab Akibat

Observasi Lapangan:

- Pengamatan di PT. ITS

Pengolahan Data:

- Pembuatan Diagram Pareto Jenis Cacat

- Pembuatan Diagram Fishbone

- Pembuatan Tabel FMEA

Analisa Data:

- Analisa Diagram Pareto

- Analisa Diagram Fishbone

- Penentuan Rating FMEA

- Rancangan Perbaikan Dengan FMEA 

Tugas Akhir

Pengumpulan data:

- Data Umum dan Katalog

- Data Proses Kegiatan Produksi E900

- Data Jumlah Produksi dan Jumlah Cacat E900 

Maret – Mei 2017

Kesimpulan dan Saran

 

Gambar 3.2 Flowchart Penelitian 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data-data yang nantinya akan digunakan pada tahap 

pengolahan data yaitu data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dari 

proses produksi Chip E900 di Divisi Polimer Batch. Data-data yang diambil 

diantaranya adalah proses produksi, data aktual hasil produksi dan produk Cacat 

Chip E900 yaitu dari bulan Maret - Mei 2017. Data-data tersebut merupakan data-

data yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung di Divisi Polimer Batch 

dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses produksi 

pembuatan Chip E900. 

4.1.1 Departemen Polyester 

 Pada divisi Polyester, produk yang dihasilkan berupa benang jenis 

Polyester. Terdapat 4 seksi dalam divisi ini yang bekerja saling bersesinambungan 

untuk menghasilkan benang Polyester terbaik. Adapun 4 seksi tersebut adalah : 
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a. Seksi Polymer Continous 

b. Seksi Polymer Batch 

c. Seksi Polyester Staple Fibre 

d. Seksi Polyester Filament Yarn 

 Seksi Polymer Continous dan Polymer Batch memproduksi chip PET yang 

merupakan bahan baku pembuatan benang polyester. 

 Kapasitas produksi rata-rata di seksi Polymer Continous adalah 205 

Ton/hari, sedangkan kapasitas produksi rata-rata di seksi Polymer Batch adalah 15 

Ton/hari.  

 Keunggulan sistem produksi batch daripada sistem produksi continuous 

adalah : 

1. Dapat berganti-ganti jenis tipe chip produksi 

2. Apabila terjadi defect, maka angka kerugian relatif lebih kecil karena 

hanya sebagian kecil produksi yang mengalami defect 

3. Dapat digunakan untuk mencoba formulasi jenis tipe chip yang baru 

(Eksperimen Project baru) 

 Namun selain memiliki kelebihan, ada pula kekurangan yang dimiliki oleh 

sistem produksi batch, diantaranya : 

1. Kapasitas produksi yang kecil 

2. Keuntungan yang dihasilkan menjadi lebih sedikit. 

 Penulis sendiri ditempatkan di seksi Polymer Batch, salah satu produknya 

adalah Polyester Chip yang dihasilkan dari proses polimerisasi batch dengan 

bahan baku TPA dan EG. Chip yang dihasilkan berbagai macam tipe yaitu T-200 
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(Semi Dull), T-600 (Full Dull), E900 (Super Bright), T-143 (High Sherinkage), 

dan F10F (Film).  

 Dari tipe-tipe chip tersebut salah dua jenis chip yang diproduksi paling 

banyak adalah E900 dan F10F, karena banyaknya permintaan dari konsumen. 

Sedangkan untuk tipe chip yang lain diproduksi tidak sebanyak E900 dan hanya 

berdasarkan pemesanan dari konsumen (pre-order). 

 Chip PET yang dihasilkan dari seksi Polymer Batch dan Polymer 

Continous ini ada yang langsung diekspor ke luar negeri, ada pula yang diolah 

oleh PT.ITS sendiri. Untuk yang diolah di PT.ITS ini, chip PET kemudian 

dilanjutkan ke seksi Polyester Staple Fibre untuk di proses menjadi bentuk kapas. 

Setelah itu masuk ke seksi Polyester Filament Yarn yang bertugas untuk memintal 

kapas polyester tadi menjadi benang polyester yang siap untuk dipasarkan. 

 

 

Gambar 4.1 Chip PET 

Sumber : Divisi Polimer Batch PT. ITS 
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Gambar 4.2 Polyester Filament Yarn 

Sumber : http://www.toray.co.id/its/products/index.html 

 

Gambar 4.3 Polyester Staple Fiber 

Sumber : http://www.toray.co.id/its/products/index.html 

4.1.2 Proses Produksi Chip PET 

Bahan baku utama untuk memproduksi Chip adalah Terephthalate 

Purified Acid (TPA) dan Ethylene Glycol (EG). Keduanya berasal dari minyak 

bumi yang telah mengalami beberapa tahap reaksi kimia. 

Proses pembuatan Chip Poly Ethylene Terephthalate (PET) dibagi menjadi 

dua sistem produksi yaitu sistem batch dan sistem continuous. Bahan baku yang 

digunakan pada proses pembuatan Poly Ethylene Terephthalate (PET) adalah 

Terephthalate Purified Acid (TPA) dan Ethylene Glycol (EG). 

Secara umum proses pembuatan Chip PET adalah sebagai berikut: 

 

 

http://www.toray.co.id/its/products/index.html
http://www.toray.co.id/its/products/index.html
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• Persiapan Bahan Baku 

Bahan baku yang digunakan untuk membuat chip PET adalah Terephtalate 

Acid (TPA) berbentuk bubuk dan Ethylene Glycol (EG) berbentuk cair. 

 

Gambar 4.4 TPA Powder 

Sumber : Divisi Polimer Batch PT. ITS 

 

Gambar 4.5 Ethylene Glicol 

Sumber : Divisi Polimer Batch PT. ITS 

• Proses Reaktor Esterifikasi  

 Proses Esterifikasi dilakukan di dalam ES Reactor yang berada di lantai 4. 

Bahan baku yang ditampung di TPA dan EG Hopper dipindahkan ke dalam ES 

Reactor untuk dipanaskan dengan temperatur 250C dan diaduk oleh Agitator 

dengan kecepatan hingga 20rpm.  
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 Setelah proses dalam ES Reactor selama 4 jam, valve terbuka secara 

otomatis,hasil yang diperoleh yaitu Bis Hydroxyethyl Terepthalate (BHT) dan air 

(H2O). Air sebagai produk samping yang dipisahkan dengan bantuan Distilattion 

Column dan Condensor.  

                TPA       +    EG    BHT + H2O 

 

 Hasil dari proses esterifikasi tersebut yaitu BHT dikirim ke tahap 

selanjutnya dengan menggunakan pompa, tahap itu adalah polimerisasi. 

• Proses Reaktor Polimerisasi  

 Tahap Polymerisasi dilakukan di dalam Poly Reactor/Poly Vessel yang 

berada di lantai 3. Tahap polymerisasi adalah proses penggabungan monomer-

monomer (BHT) menjadi Polyetyelene Terepthalate (PET). 

 BHT yang terbentuk pada proses Esterifikasi kemudian di transfer menuju 

Poly Vessel untuk diproses sehingga menjadi PET (Poly Ethylene Terepthalate). 

Yaitu dengan proses pengambilan EG dari BHT, pada temperatur 290C. 

BHT + CATALYST → PET + EG dan/atau Oligomer 

 Reaksi yang terjadi pada proses polimerisasi adalah reaksi bolak-balik, 

sehingga jika keadaan sudah setimbang maka reaksi akan berhenti. Karena 

diharapkan semua BHT menjadi PET maka EG (oligomer) diambil dengan cara 

pemvacuman sehingga reaksi dapat terus berlanjut hingga keseluruhan BHT 

berubah menjadi PET. 

 EG hasil pemisahan reaksi dengan PET kemudian dialirkan ke Poly 

Condensor. Karena EG boiling point lebih rendah dari temperatur proses maka 

EG (uap) dicairkan kembali dengan pendinginan pada codensor dengan 
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menggunakan chilled water (air suhu rendah = 120C), dan melalui connection 

pipe. EG yang telah berbentuk cair tadi dialirkan menuju Primary EG Receiver 

lalu dialirkan lagi menuju Secondary EG Receiver hingga R-EG tank untuk diolah 

kembali. 

• Proses Cutting 

 Setelah PET terbentuk pada proses polimerisasi, kemudian PET ditansfer 

menuju mesin USG (Under Water Strainds Granulator) yang berada di lantai 2, 

untuk dijadikan potongan chip dengan pendinginan menggunakan air (Chilled 

Water) dengan suhu rendah 360C sampai mengeras dan dapat dipotong yang 

kemudian disebut PET. 

 PET hasil proses Polimerisasi pada Poly Vessel dialirkan melalui hole 

(spineret) yang terdapat pada Die Plate menuju proses Pre Dehydrator – 

Dehydrator – Miscut Remover untuk dipisahkan antara yang normal dan 

abnormal. Chip abnormal dialihkan ke bagian penampung dan yang normal 

disimpan pada chip Hopper. 

4.1.3 Standar Kualitas dan Jenis Cacat Chip 

4.1.3.1 Standar Kualitas Chip 

 Untuk menghasilkan chip yang berkualitas, maka diperlukan item-item 

yang digunakan untuk mengukur kadar kualitas chip yang dihasilkan. Hal-hal 

yang berhubungan dengan kualitas chip diantaranya :  

1. Instrinsic Viscosity (I.V) 

 Keseragaman derajat polimerisasi diukur dengan pengukuran I.V, karena 

terdapat hubungan langsung antara besarnya I.V dengan derajat polimerisasi atau 

tingkat kekentalan larutan polimer. 
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 I.V berpengaruh pada total power (kecepatan agitator). Jika viskositas 

ingin diturunkan, maka kecepatan pengaduk/total power harus tinggi. 

2. Chip Color 

 Chip color adalah standar untuk mengukur warna dari biru ke kuning. 

Pengukuran color chip dilakukan dengan menggunakan alat S&M Color 

Computer SM-T.  

3. Haze 

 Haze adalah standar kualitas chip yang digunakan untuk mengukur tingkat 

kejernihan dalam chip yang dinyatakan dalam persentase (%). Haze berpengaruh 

pada penambahan Calcium Acetate (CA). Jika persentase hazenya rendah, dapat 

ditambahan zat additive CA sampai tingkat haze mencapai titik standar. 

4. Foreign Matter (FM) 

 Foreign Matter adalah standar kualitas chip yang digunakan untuk 

menghitung banyaknya benda asing di dalam chip seperti karbon, lapisan dinding 

reaktor yang mengelupas, dan lain sebagainya. (300 gram/pcs) 

Tabel 4.1 Standar Kualitas Chip E900 

Standar Kualitas Chip E900 

Item Satuan Nilai 

I.V - 
0,665 

0,657-0,673 

Color - 
5,2 

3,2-7,2 

Haze % 
13,3 

11,8-14,8 

FM 
0,4 mm / 

pcs/300gr 
0 

0,4 mm \ Max 15 
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4.1.3.2 Jenis Cacat Chip 

 Pada proses produksi Chip PET tipe E900 terdapat jenis - jenis cacat 

sebagai berikut :  

1. Cacat I.V 

 I.V adalah singkatan dari Intrintic Viscosity, yaitu kekentalan pada adonan 

Chip PET. Efek dari cacat jenis ini pada produk adalah pada saat proses cutting, 

didapatkan panjang chip yang tidak sesuai dengan spesifikasi karena disebakan 

oleh adonan chip yang terlalu kental/terlalu encer. Chip yang mengalami cacat IV 

dapat dilihat pada gambar 4.10 berikut: 

 

Gambar 4.6 Chip Cacat IV 

Sumber: Divisi Polymer Batch PT. ITS 

2. Cacat Haze 

 Haze adalah tingkat kekeruhan Chip PET. Cacat haze menyebabkan 

warna kekuningan pada chip PET. Chip yang mengalami cacat haze dapat 

dilihat pada gambar 4.7 berikut: 
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Gambar 4.7 Chip Cacat Haze 

Sumber: Divisi Polymer Batch PT. ITS 

3. Cacat Color 

 Chip PET Tipe E900 adalah salah satu bahan baku pembuatan bahan 

pakaian. Cacat color pada Chip PET mempengaruhi proses pewarnaan pada Chip 

PET saat nantinya diolah menjadi bahan pakaian. Untuk jenis cacat Color ini, 

tidak terlihat perbedaan secara visual dengan chip yang normal. Pengukuran nilai 

color dilakukan dengan menggunakan Color Machine. 

4. Cacat FM 

 FM adalah singkatan dari Foreign Matter, dapat diartikan kandungan 

bahan asing pada chip. Bahan asing ini berupa kotoran yang masuk kedalam 

adonan chip PET. Chip yang mengalami cacat FM dapat dilihat pada gambar 4.8 

di bawah: 
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Gambar 4.8 Chip Cacat FM 

Sumber: Divisi Polymer Batch PT. ITS 

4.1.4 Data Produksi dan Jumlah Cacat Chip E900 

 Berdasarkan pengamatan diketahui bahwa dalam proses pembuatan Chip 

E900 terdapat cacat pada saat proses produksi berlangsung. Berikut adalah data 

yang diperoleh selama periode Maret - Mei 2017. 

 Tabel 4.2 Data Jumlah Produksi dan Jumlah Cacat Chip E900 

Bulan Maret - Mei 2017 

No Bulan 

Jumlah 

Produksi 

(Batch) 

Jumlah 

Cacat 

1 Maret 

Week 1 26 13 

Week 2 44 0 

Week 3 17 0 

Week 4     

2 April 

Week 1 8 5 

Week 2 45 3 

Week 3 31 4 

Week 4 27 3 

3 Mei 

Week 1     

Week 2     

Week 3 21 12 

Week 4 45 4 

Total 264 44 

Sumber: Pengolahan Data 
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Tabel 4.3 Pergerakan Jumlah Produk Cacat E900 

 

Sumber: Pengolahan Data 

 Dari data diatas kita dapat melihat bahwa pergerakan selama bulan Maret - 

Mei 2017 berangsur naik yang mana itu merupakan tanda kurang baik bagi 

perusahaan. Karena semakin banyak reject maka semakin tinggi cost, waktu dan 

tenaga yang terbuang. Oleh karena itu dibutuhkan metode untuk mengurangi 

reject tersebut. 

4.1.5 Data Produksi dan Jenis Cacat Chip E900 

 Berdasarkan pengamatan pada proses produksi diperoleh data produksi 

dan data per jenis reject sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 Data Produksi dan Jenis Cacat Chip E900 

Bulan Maret - Mei 2017 

No Bulan 

Jumlah 

Produksi 

(Batch) 

Jenis Cacat 
Total Cacat 

FM I.V Color Haze 

1 Maret 

Week 1 26 1 5 1 6 13 

Week 2 44 0 0 0 0 0 

Week 3 17 0 0 0 0 0 

Week 4           0 

2 April 

Week 1 8 1 2 0 2 5 

Week 2 45 0 1 2 0 3 

Week 3 31 0 2 1 1 4 

Week 4 27 0 0 0 3 3 

3 Mei 

Week 1           0 

Week 2           0 

Week 3 21 4 1 4 3 12 

Week 4 45 0 2 0 2 4 

Total 264 6 13 8 17 44 

Sumber: Pengolahan Data 

 Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi menggunakan diagram 

pareto. Diagram pareto digunakan untuk memudahkan dalam melakukan 

pengukuran yaitu untuk melihat urutan cacat dari yang terbesar ke yang terkecil. 

4.2 Pengolahan Data 

 Pada tahap ini peneliti akan menganalisa penyebab-penyebab yang 

memungkinkan terjadinya defect pada tahap proses produksi pembuatan Chip 

E900. Namun untuk mempermudah analisa, langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah membuat diagram pareto untuk mengetahui jenis cacat terbesar 

atau yang paling dominan yang dihasilkan dari produk. Kemudian langkah 

selanjutnya membuat pemecahan masalah dengan membuat diagram sebab akibat 

atau fishbone. 
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4.2.1 Diagram Pareto 

 Diagram pareto dipilih karena berguna untuk menentukan permasalahan 

utama yang dihadapi dan mengetahui jenis cacat mana yang paling banyak atau 

paling sering muncul dari data yang ada sehingga penyelesaiannya dapat lebih 

efisien dan efektif.  

 Dari data produksi dan jenis Cacat Chip E900 diatas kemudian diolah 

dengan menggunakan Diagram Pareto untuk mengetahui 80% penyebab Cacat 

Chip E900 dan urutan Cacat terbesar sampai terkecil selama periode Maret - Mei 

2017. Data diolah untuk mengetahui persentase jenis cacat dalam 3 bulan dan 

persentase dalam setiap jenis cacat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

%Jumlah Cacat i = 
𝜀𝐽𝑒𝑛𝑖𝑠 𝐶𝑎𝑐𝑎𝑡 𝑖

𝜀𝐽𝑒𝑛𝑖𝑠 𝐶𝑎𝑐𝑎𝑡
 x 100% 

 Contoh perhitungan Persentase Cacat Haze : 

%Jumlah Cacat Haze = 
17

44
 x 100% = 38,64% 

Tabel 4.5 Persentase dari Pencapaian Cacat Keseluruhan 

NO Jenis Cacat  Jumlah Reject Presentase Cacat (%) Kumulatif 

1 HAZE 17 38,64 38,64 

2 I.V 13 29,55 68,18 

3 COLOR 8 18,18 86,36 

4 FM 6 13,64 100,00 

TOTAL 44   
Sumber: Pengolahan Data 
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Gambar 4.9 Diagram Pareto Cacat Chip E900  

Bulan Maret - Mei 2017 

Sumber: Pengolahan Data 

  

 Berdasarkan hasil dari diagram pareto yang telah dibuat, dapat dilihat 

persentase masing-masing jenis cacat, yaitu cacat Haze dengan persentase sebesar 

38,64%, selanjutnya cacat IV sebesar 29,55%, cacat Color sebesar 18,18% dan 

FM sebesar 13,64%. 

4.2.2 Diagram Sebab Akibat 

 Diagram sebab akibat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang menyebabkan terjadinya masalah, Setelah melakukan observasi ke lapangan 

serta wawancara secara langsung maka diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya kecacatan pada produk Chip E900. 

 Disini penulis menggunakan salah satu 7 tools dari kualitas yaitu diagram 

fishbone atau diagram sebab akibat untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
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menyebabkan terjadinya masalah dengan dianalisa melalui 5 faktor yaitu manusia, 

mesin/alat, metode, dan material. Berikut adalah diagram sebab akibat untuk cacat 

Haze. 

HAZE

METODE

MESIN

MANUSIA

MATERIAL

Kurangnya pemahaman operator

 terhadap SOP

Operator DCS kurang teliti

Kebocoran tangki esterifikasi

Suhu saat proses 

ES abnormal

Jumlah EG,TPA Powder dan 

katalis yang tidak sesuai

Tarangashi yang 

kurang maksimal

Terdapat sisa 

Kamazan

 

Gambar 4.10 Diagram Sebab Akibat untuk Cacat Haze 

Sumber: Pengolahan Data 

  

 Dari diagram fishbone diatas terdapat beberapa faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi terjadinya kecacatan untuk jenis Cacat Haze, yang terdiri dari 4 

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

4.2.3 Pembuatan Failure Mode Effect Analysis 

 Dari data penyebab cacat yang telah diketahui, maka langkah analisa yang 

dilakukan selanjutnya adalah menganalisa penyebab kegagalan yang potensial dan 
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mengevaluasi prioritas resiko dengan menggunakan metode Failure Mode and 

Effect Analysis (FMEA). 

 Untuk membedakan antara modus kegagalan (modes of failure), penyebab 

(cause of failure), dan efek (effect of failure), maka diambil 3 kotak terakhir dan 

tiap-tiap analisa akar penyebab masalah masing-masing sebagai cause of failure, 

modes of failure dan effect of failure. Angka bobot yang digunakan pada Failure 

Mode and Effect Analysis (FMEA) ini didapat dari hasil diskusi subyektif dan 

wawancara dengan pihak-pihak terkait antara lain : Supervisor Produksi, Wakil 

Manager Produksi dan Staff Maintenance. 

 Dalam identifikasi tersebut dapat ditentukan besarnya RPN (Risk Priority 

Number) berdasarkan 3 kriteria tabel FMEA Chrysler Corporation, Ford Motor 

Company, yang telah dimodifikasi supaya sesuai dengan kondisi perusahaan 

adalah sebagai berikut : 

1.  Severity 

 Yaitu bentuk identifikasi terhadap tingkat keseriusan akibat sebuah 

kerusakan yang dilihat dari sudut pandang keseluruhan system yang ada.  Adapun 

penilaian untuk severity berdasarkan tabel berikut: 
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Tabel 4.6 Tabel Penentuan Severity 

SEVERITY (Tingkat Keparahan) 

Kriteria Efek Rank 

Sangat Berbahaya Cacat Chip membahayakan operator 10 

Berbahaya 
Cacat Chip menimbulkan komplain 

pelanggan 
9 

Sangat Tinggi Cacat Chip langsung menjadi waste 8 

Tinggi 
Cacat Chip mengakibatkan gangguan 

mayor produksi 
7 

Sedang 
Cacat Chip mengakibatkan gangguan 

minor produksi 
6 

Biasa 
Chip Cacat langsung dialihkan ke 

proses Continous 
5 

Sangat Biasa 
Chip cacat masih bisa dipakai dengan 

penambahan katalis 
4 

Rendah 
Chip yang dihasilkan berada diluar 

batas toleransi 
3 

Sangat Rendah 
Chip yang dihasilkan derajat 

performansinya berkurang 
2 

Hampir Tidak Ada 
Bentuk kegagalan tidak memiliki efek 

samping 
1 

Sumber : Pengolahan Data 

2. Occurence 

 Yaitu mengidentifikasi tingkat frekuensi terjadinya kerusakan. Adapun 

penilaian untuk occurance berdasarkan tabel berikut: 

Tabel 4.7 Tabel Penentuan Occurance 

Occurance (Frekuensi atau seberapa sering terjadi) 

Kriteria Frekuensi Rank 

Kemungkinan terjadi Tinggi Sekali 1 kali dalam 2 kejadian 10 
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Kemungkinan terjadi Sangat Tinggi 1 kali dalam 8 kejadian 9 

Kemungkinan terjadi Tinggi 1 kali dalam 20 kejadian 8 

Kemungkinan terjadi Cukup Tinggi 1 kali dalam 40 kejadian 7 

Kemungkinan terjadi Sedang 1 kali dalam 80 kejadian 6 

Kemungkinan terjadi Cukup Rendah 1 kali dalam 400 kejadian 5 

Kemungkinan terjadi Rendah 1 kali dalam 1000 kejadian 4 

Kemungkinan terjadi Sangat Rendah 1 kali dalam 15.000 kejadian 3 

Kemungkinan terjadi Jarang 1 kali dalam 20.000 kejadian 2 

Kemungkinan terjadi Hampir Tidak 

ada 

1 kali dalam 1.000.000 

kejadian 
1 

Sumber : Pengolahan Data 

3.  Detection 

 Yaitu mengidentifikasi kemungkian diterjadi bahwa suatu kerusakan dapat 

 ditemukan. Adapun penilaian untuk detection berdasarkan tabel berikut: 

Tabel 4.8 Tabel Penentuan Detection 

Deteksi (Alat kontrol atau deteksi) 

Deteksi Kriteria Rank 

Hampir Tidak 

Mungkin 

Hampir tidak ada alat pengontrol yang 

mampu mendeteksi adanya reject 
10 

Sangat Sulit 

Alat pengontrol saat ini sangat sulit 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject 

9 



67 
 

 
 

Sulit 

Alat pengontrol saat ini sulit 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject 

8 

Sangat Rendah 

Kemampuan alat kontrol untuk 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject sangat rendah 

7 

Rendah 

Kemampuan alat kontrol untuk 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject rendah 

6 

Sedang 

Kemampuan alat kontrol untuk 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject sedang 

5 

Cukup Tinggi 

Kemampuan alat kontrol untuk 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject cukup tinggi 

4 

Tinggi 

Kemampuan alat kontrol untuk 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject tinggi 

3 

Sangat Tinggi 

Kemampuan alat kontrol untuk 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject sangat tinggi 

2 

Hampir Pasti 

Kemampuan alat kontrol untuk 

mendeteksi bentuk atau penyebab 

reject hampir pasti 

1 

Sumber : Pengolahan Data 

  

 Dari ketiga kriteria diatas kemudian dilakukan penilaian dengan 

memberikan bobot (digunakan skala 1-10) untuk tiap kriteria. Setelah itu 

dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai RPN dengan cara mengalikan 

ketiga kriteria tersebut. 
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RPN = S x O x D 

Keterangan: 

RPN = Risk Priority Nuumber 

S = Severity 

O = Occurrance 

D = Detection 

 Dari hasil perhitungan RPN dilakukan pengurutan berdasarkan nilai 

ranking (RPN) nya, dimulai dari nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil. Dari 

data yang diperoleh, penyebab cacat akan diambil 3 besar ranking yang memilki 

nilai rasio tertinggi. Tindakan utama yang harus dilakukan adalah tindakan untuk 

mengatasi moduk kegagalan dengan nilai yang paling tinggi. 
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BAB V 

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Jenis Cacat 

 Berdasarkan hasil dari diagram pareto yang telah dibuat, dapat dilihat 

persentase masing-masing jenis cacat, yaitu cacat Haze dengan persentase sebesar 

38,64%, selanjutnya cacat IV sebesar 29,55%, cacat Color sebesar 18,18% dan 

FM sebesar 13,64%. 

 Dari Diagram Pareto tersebut juga dapat dilihat jenis cacat dengan 

persentase terbesar yaitu untuk jenis cacat Haze, 38,64%. Nilai tersebut sesuai 

dengan prinsip Pareto 80-20, dimana 80% masalah produk cacat disebabkan oleh 

20% jenis kecacatan terbesar. Sehingga untuk mengurangi jumlah produk cacat 

sampai tingkat 80%  cukup dengan mengendalikan jenis cacat Haze. Sebab jika 

mengendalikan semua jenis kecacatan yang ada akan menjadi tidak efisien karena 

akan memakan waktu, biaya dan tenaga yang sangat besar. 
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5.2 Faktor Penyebab Cacat 

 Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

terjadinya kecacatan untuk jenis Cacat Haze, maka analisa dilakukan dengan 

menggunakan diagram sebab akibat atau diagram fishbone yang terdiri dari 4 

faktor, yaitu faktor manusia, metode, mesin dan material. Adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Manusia  

 Faktor manusia sangat berperan aktif dalam produksi yang dihasilkan, 

karena manusia bertindak sebagai operator, walaupun pengerjaan pembuatan 

produk dilakukan oleh mesin, tetapi manusia juga sangat mempengaruhi dalam 

pembuatan produk. Bagus atau buruknya produk yang dihasilkan ditentuakan oleh 

operator, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab yaitu: 

• Penyebab Cacat pertama dari faktor manusia adalah kurangnya 

pemahaman operator terhadap SOP yang telah diberikan. Karena kurangnya 

pelatihan yang diberikan perusahaan terhadap operator, dapat menjadi pemicu 

kurangnya pemahaman operator terhadap SOP. 

• Penyebab Cacat kedua dari faktor manusia adalah tidak telitinya operator 

DCS. Tidak telitinya operator DCS kurangnya pengawasan yang dilakukan 

terhadap operator. 

2. Faktor Metode 

• Faktor metode yang terjadi pada Cacat yaitu suhu pada proses reaksi 

esterfikasi tidak berjalan normal. Suhu pada saat esterifikasi tidak berjalan normal 

salah satunya diakibatkan tidak di kontrolnya pemanasan pada valve. 

• Penyebab selanjutnya dari faktor metode adalah taranagashi yang kurang 

maksimal. Taranagashi adalah proses untuk mengeluarkan kamazan dari proses 
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batch sebelumnya. Apabila taranagashi tidak maksimal maka dapat 

mempengaruhi tingkat haze pada chip. 

3. Faktor Mesin 

 Mesin yang diguanakan biasanya dapat menyebabkan beberapa cacat pada 

produk, cacat tersebut dapat terjadi dikarenakan: 

• Penyebab pertama dari faktor mesin adalah adanya kebocoran pada tangki 

esterifikasi, yang menyebabkan proses esterifikasi berjalan tidak normal dan 

menyebabkan chip menjadi haze. 

• Penyebab selanjutnya adalah adanya kebocoran pada tangki CA yang 

menyebabkan adonan BHT kekurangan katalis CA, dan menyebabkan chip 

menjadi cacat haze. 

4. Faktor Material 

• Bahan baku yang digunakan dalam produksi, dalam hal ini adalah EG dan 

TPA powder serta katalis yang merupakan komponen utama pembuatan produk. 

Jika komposisinya lebih atau kurang bahkan tidak sesuai dengan standar, tentunya 

akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan. 

• Penyebab selanjutnya adalah terdapat sisa kamazan pada poly reactor. 

Kamazan adalah sisa adonan chip PET yang tertinggal dari proses batch 

sebelumnya. 
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5.3 Penentuan Rating Failure Mode Effect Analysis 

Tabel 5.1 Failure Mode Effect Analysis Cacat Haze 

Karakteristik 

produk yang 

diharapkan 

 

Mode of 

failure 

 

Cause of failure 

 

Effect of failure 

 

Degree 

of 

severity 

 

Frequency 

of 

occurance 

 

Chance of 

detection 

 

RPN 

 

Rank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil produk 

sesuai 

spesifikasi 

Haze atau 

bebas dari 

reject Haze 

  

Kurangnya 

pemahaman 

operator 

terhadap SOP 

yang telah 

diberikan 

Kurangnya pelatihan 

yang diberikan oleh 

perusahaan 

Operator salah dalam 

menggunakan kontrol 

DCS 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

75 

 

 

7 

Operator 

kurang teliti 

dalam bekerja 

Kurangnya 

pengawasan 

Operator menjadi lalai 

dalam bekerja 

 

3 

 

5 

 

5 

 

75 

 

8 

Suhu pada 

proses 

esterifikasi 

tidak normal 

Valve heat medium 

tidak bekerja 

maksimal 

Proses pemanasan pada 

esterifikasi terganggu 

 

7 

 

6 

 

5 

 

210 

 

1 

Jumlah EG, 

TPA maupun 

katalis yang 

tidak sesuai 

Operator DCS tidak 

control grafik proses 

Proses kontrol material 

menjadi lost 

 

4 

 

6 

 

5 

 

120 

 

4 
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Tarangashi 

kurang 

maksimal 

Proses cleaning 

kurang bersih 

Tingkat Haze terlalu 

tinggi 

 

5 

 

6 

 

6 

 

180 

 

2 

 

Terdapat sisa 

kamazan 

 

Kurangnya washing 

pada poly reactor 

 

Terdapat kotoran pada 

chip 

 

5 

 

6 

 

6 

 

180 

 

3 

Kebocoran 

Tangki CA 

Pipa tangki sudah 

berkarat 

Tingkat Haze terlalu 

rendah 
4 5 4 80 6 

Kebocoran 

Tangki ES 

Usia tangki sudah 

lapuk 

Proses esteterifikasi 

terganggu 
7 4 4 112 5 

Sumber : Pengolahan Data 
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5.3.1 Failure Mode and Effect Analysis Cacat Haze 

 Pada table FMEA, RPN Cacat Haze dihasilkan beberapa modus kegagalan 

yang memilki nilai resiko tertinggi: 

• Rank 1: Suhu pada saat proses esterifikasi abnormal (RPN 210) 

 Suhu yang tidak normal pada saat proses esterifikasi terjadi akibat Valve 

Heat Press tidak bekerja dengan baik , padahal proses pemanasan penting pada 

proses reaktor esterifikasi agar material yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi 

yang diharapkan. 

 Nilai Severity = 7. 

  Karena suhu pada proses esterifikasi yang abnormal dapat menyebabkan 

waktu produksi menjadi terganggu. Contoh: waktu produksi menjadi lebih lama 

dari seharusnya atau waktu standar. 

 Nilai Occurance = 6 

 Karena frekuensi terjadinya kegagalan sedang. Yaitu hanya 1 kali dalam 

80 kejadian. 

 Nilai Detection = 5 

 Karena apabila suhu esterifikasi tidak berjalan dengan normal, dapat 

terlihat di ruang Digital Control System (DCS). 

• Rank 2: Tarangashi kurang maksimal (RPN 180) 

 Taranagashi adalah proses untuk mengeluarkan kamazan dari proses batch 

sebelumnya. Apabila taranagashi tidak maksimal maka dapat mempengaruhi 

tingkat haze pada chip . 
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 Nilai Severity = 5 

 Karena chip yang dihasilkan oleh proses taranagashi dapat langsung 

dialihkan ke proses continous akibat tingkat haze yang terlalu tinggi. 

 Nilai Occurance = 6 

 Karena frekuensi terjadinya kegagalan sedang. Yaitu hanya 1 kali dalam 

80 kejadian. 

 Nilai Detection = 6 

 Karena walaupun sulit terdeteksi karena kegagalan terjadi di dalam tangki, 

namun secara kasat mata chip yang memiliki tingkat haze tinggi dapat dilihat 

maupun diukur dengan mesin. 

Rank 3: Terdapat sisa kamazan pada poly reactor (RPN 180) 

 Modus kegagalan yang terakhir adalah terdapat sisa kamazan pada poly 

reactor. Kamazan adalah sisa adonan chip PET yang tertinggal dari proses batch 

sebelumnya. 

 

Gambar 5.1 Sisa Kamazan 

Sumber : Divisi Polimer Batch 
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 Nilai Severity = 5 

 Karena chip cacat yang dihasilkan oleh sisa kamazan dapat langsung 

dialihkan ke proses continous akibat terdapat kotoran chip, apabila masih dalam 

batas toleransi. 

 Nilai Occurance = 6 

 Karena frekuensi terjadinya kegagalan sedang. Yaitu hanya 1 kali dalam 

80 kejadian. 

 Nilai Detection = 6 

 Karena walaupun sulit terdeteksi karena kegagalan terjadi di dalam tangki, 

namun secara kasat mata chip yang memiliki kotoran dapat terlihat. 

5.4 Usulan Perbaikan 

 Cacat merupakan permasalahan utama yang harus dihadapi oleh 

perusahaan terutama untuk proses produksi, oleh karena itu perusahaan melalui 

team-nya selalu berusaha untuk mencari penyebab kegagalan utama dan 

memberikan solusi untuk melakukan perbaikan pada proses yang memilki bentuk 

kegagalan potensial dengan mengetahui penyebab kegagalan dan 

mengimplementasikan solusi yang telah dibuat.  

 Dengan melakukan perbaikan pada proses tentunya jumlah produk cacat 

yang tinggi bisa diminimalkan sekecil mungkin sehingga profit yang dihasilkan 

semakin bertambah. 

 Dari tabel Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) terdapat delapan 

bentuk kegagalan potensial untuk Cacat Haze yang perlu mendapat perhatian 

lebih untuk dapat segera dilakukan perbaikan diantaranya: 

• Suhu pada proses esterifikasi tidak normal 
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• Proses Tarangashi kurang maksimal 

• Terdapat sisa Kamazan 

• Jumlah material EG, TPA maupun katalis yang tidak sesuai. 

• Kebocoran tangki ES 

• Kebocoran pada tangki CA 

• Kurangnya pemahaman operator terhadap SOP 

• Operator tidak teliti dalam bekerja 

 Untuk itu, penulis menyarankan agar dilaksakan beberapa usulan berikut : 

Tabel 5.2 Recommended Action untuk Cacat Haze 

Cacat Haze 

Rank 
Potential 

failure of mode 

Potential effect 

of mode 
RPN 

Recommended 

Action 

1 

Suhu pada 

proses 

esterifikasi tidak 

normal 

Proses 

pemanasan pada 

esterifikasi 

terganggu 

210 

Lakukan 

pengecekkan Valve 

Heat Press secara 

berkala 

2 

Taranagashi 

kurang 

maksimal 

Tingkat Haze 

terlalu tinggi 
180 

Tambah anggota 

operator/maintenance 

agar proses cleaning 

menjadi lebih bersih 

3 
Terdapat sisa 

kamazan 

Terdapat 

kotoran pada 

chip 

180 

Washing Poly 

Reactor minimal 1 

bulan sekali 

4 

Jumlah EG, 

TPA maupun 

katalis yang 

tidak sesuai 

Proses kontrol 

material 

menjadi lost 

120 

Pastikan jumlah EG, 

TPA maupun katalis 

sesuai condition 

table proses 

sebelumnya 

5 
Kebocoran 

tangki ES 

Proses 

esterifikasi 

menjadi 

terganggu 

112 

Periksa Tangki yang 

sudah berkarat agar 

tidak terjadi 

kebocoran 
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6 
Kebocoran 

tangki CA 

Tingkat Haze 

terlalu rendah 
80 

Lakukan 

pemeriksaan tangki 

yang sudah termakan 

usia sebagai 

pencegahan terhadap 

kebocoran 

7 

Operator kurang 

teliti dalam 

bekerja 

Operator 

menjadi lalai 

dalam bekerja 

75 
Perketat pengawasan 

terhadap operatoc 

8 

Kurangnya 

pemahaman 

operator 

terhadap SOP 

yang telah 

diberikan 

Operator 

menjadi salah 

dalam 

menggunakan 

kontrol DCS 

75 

Pemberian pelatihan 

mengenai SOP dan 

kualitas produk 

Sumber : Pengolahan Data 

  

 Setiap usulan perbaikan yang telah direkomendasikan adalah bertujuan 

untuk meminimalisir setiap jenis Cacat Haze  yang terjadi pada proses produksi 

chip E900.  

 Untuk itu , usulan perbaikan yang diberikan pada setiap bentuk kegagalan 

potensial yang ada diharapkan dapat memberi masukan bagi perusahaan dan 

memberikan hasil positif dalam meminimalisir Cacat Haze pada produk chip 

E900. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Dari hasil pengolahan data dan analisa dari pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka disini peneliti bisa dapat menarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil dari perhitungan diagram pareto maka dapat dilihat jenis 

 Cacat yang  terbanyak/terbesar pada produk chip E900 adalah Cacat Haze 

 sebesar (38,64)% dari total cacat produk chip E900. 

2. Dari hasil analisa dengan menggunakan diagram fishbone diketahui 

beberapa penyebab Cacat Haze adalah sebagai berikut: 

• Suhu pemanasan pada proses esterifikasi abnormal, akibat valve yang 

tidak bekerja dengan baik. 

• Taranagashi atau proses cleaning sisa kamazan yang tidak maksimal. 

• Terdapat sisa kamazan pada poly reaktor. 

• Jumlah TPA, EG atau katalis yang tidak sesuai akibat dari proses kontrol 

material yang hilang. 
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• Kebocoran pada tangki ES. 

• Kebocoran pada tangki katalis CA. 

• Operator tidak memahami SOP sehingga kurang memahami 

pengoperasian DCS. 

• Operator tidak teliti, sehingga menjadi lalai dalam bekerja. 

3. Hasil dari analisa dengan menggunakan metode FMEA dapat diketahui 

 bahwa RPN tertinggi pada Cacat Haze adalah Suhu pada saat proses 

 esterifikasi abnormal (RPN 210), Proses Taranagashi yang tidak 

 maksimal (RPN 180)  dan Terdapat sisa kamazan pada poly reactor. (RPN 

 180).   

4. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi Cacat Haze 

adalah sebagai berikut: 

• Lakukan pengecekkan Valve Heat Press secara berkala 

• Tambah anggota operator/maintenance agar proses cleaning menjadi lebih 

bersih 

• Washing Poly Reactor minimal 1 bulan sekali. 

• Pastikan jumlah EG, TPA maupun katalis sesuai condition table proses 

sebelumnya. 

• Periksa tangki yang sudah berkarat agar tidak terjadi kebocoran. 

• Lakukan pemeriksaan tangki yang sudah termakan usia sebagai 

pencegahan terhadap kebocoran. 

• Perketat pengawasan terhadap operator. 

• Pemberian pelatihan mengenai SOP dan kualitas produk. 
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6.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian dan menganalisa Cacat Haze diharapkan 

hasilnya dapat membantu pihak perusahaan dalam hal ini adalah dalam upaya 

mengurangi cacat tersebut. Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis 

untuk perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan metode FMEA sebaiknya dapat dilakukan secara bertahap 

 pada proses produksi pembuatan chip E900 di PT. Indonesia Toray 

 Synthetics untuk lebih meningkatkan kembali kualitas produk yang 

 dihasilkan dan juga  untuk mengurangi terjadinya kecacatan dari produk 

 dikemudian hari. 

2. Operator harus diberi pelatihan atau training supaya mengerti Standard 

 Operating Procedure (SOP) pekerjaan tersebut dan agar lebih teliti, 

 sehingga tidak terjadi lagi kesalahan atau kelalaian yang disebabkan oleh 

 operator. 

3. Pemeliharaan mesin secara rutin atau berkala dan mengganti komponen -

 komponen yang sudah lama dengan yang baru agar performa mesin tetap 

 terjaga, sehingga dapat mengurangi trouble pada mesin pada saat produksi 

 sedang berjalan dan juga mengurangi kecacatan yang disebabkan oleh 

 faktor mesin sehingga tidak terjadi dikemudian hari. 

4. Diadakannya penelitian lebih lanjut mengenai pengendalian kualitas 

 tentang chip E900 agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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LAMPIRAN 

1. Data Produksi Bulan Maret 2017 

Tgl/Maret BT 
FM 

IV Color  
Haze Weight 

Pcs % Kg 

3 167 97 0,677 5,7 3,4 2062 

  168 14 0,691 5,6 4,4 2617 

  169 2 0,680 5,0 33,5 2706 

  170 1 0,671 7,3 27,6 2711 

4 171 0 0,640 5,3 19,4 2733 

  172 0 0,640 5,1 14,9 2768 

  173 0 0,667 5,0 13,7 2794 

  174 0 0,667 5,2 13,7 2752 

  175 0 0,667 5,0 14,0 2760 

5 176 0 0,667 5,2 14,0 2768 

  177 0 0,667 5,3 13,0 2757 

  178 0 0,667 5,3 13,0 2783 

  179 0 0,667 5,5 12,5 2789 

  180 0 0,667 5,3 12,5 2766 

  181 0 0,667 5,3 12,8 2787 

6 182 0 0,667 5,0 12,8 2756 

  183 0 0,667 5,4 12,9 2785 

  184 0 0,667 5,5 12,9 2779 

  185 0 0,662 5,0 13,0 2746 

  186 0 0,662 5,2 13,0 2766 

7 187 0 0,662 5,2 13,2 2760 

  188 0 0,662 5,4 13,2 2780 

  189 0 0,662 5,2 13,4 2773 

  190 0 0,662 5,3 13,4 2787 

  191 0 0,665 5,0 13,5 2756 

  192 0 0,665 5,4 13,5 2782 
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8 193 0 0,665 5,2 13,4 2760 

  194 0 0,665 5,0 13,4 2762 

  195 0 0,665 5,0 12,9 2779 

  196 0 0,665 5,4  12,9 2778 

  197 0 0,665 5,3  13,0  2763 

9 198 0 0,665 5,3  13,0  2744 

  199 0 0,665 5,4 13,1 2776 

  200 0 0,665 4,9 13,1 2772 

  201 0 0,665 5,0 13,0 2793 

  202 0 0,665 4,7 13,0 2750 

  203 0 0,664 4,9 13,1 2772 

10 204 0 0,664 5,1 13,1 2787 

  205 0 0,664 5,1 13,8 2760 

  206 0 0,664 4,8 13,8 2787 

  207 0 0,669 5,0 13,9 2770 

  208 0 0,669 5,0 13,9 2765 

11 209 0 0,669 5,1 13,7 2767 

  210 0 0,669 5,1 13,7 2776 

  211 0 0,669 5,1 12,9 2762 

  212 0 0,669 5,0 12,9 2773 

  213 0 0,665 5,0 12,7 2780 

  214 0 0,665 5,0 12,7 2773 

12 215 0 0,665 4,8 13,0 2749 

  216 0 0,665 5,0 13,0 2773 

  217 0 0,665 4,7 12,7 2761 

  218 0 0,665 5,1 12,7 2780 

  219 0 0,668 5,3 13,0 2775 

13 220 0 0,668 5,5 13,0 2753 

  221 0 0,668 5,1 13,4 2792 

  222 0 0,668 5,0 13,4 2754 

  223 0 0,668 5,1 13,2 2780 

  224 0 0,668 5,2 13,2 2767 

  225 0 0,666 5,0 13,9 2753 
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14 226 0 0,666 5,0 13,9 2765 

  227 0 0,666 5,0 13,1 2775 

  228 0 0,666 5,5 13,1 2781 

  229 0 0,666 5,3 13,3 2769 

  230 0 0,666 5,2 13,3 2775 

  231 0 0,664 5,3 13,3 2769 

15 232 0 0,664 4,9 13,3 2780 

  233 0 0,664 5,2 12,9 2768 

  234 0 0,664 5,1 12,9 2769 

  235 0 0,665 5,4 13,1 2783 

  236 0 0,665 5,2 13,1 2803 

16 237 0 0,665 5,1 13,1 2773 

  238 0 0,665 5,0 13,1 2782 

  239 0 0,665 5 13,2 2797 

  240 0 0,665 5,1 13,2 2773 

  241 0 0,666 5,2 13,1 2768 

  242 0 0,666 5,2 13,1 2751 

17 243 0 0,666 5,1 13,3 2766 

  244 0 0,666 5,1 13,3 2786 

  245 0 0,666 5,1 13,0 2793 

  246 0 0,666 5,2 13,0 2783 

  247 0 0,666  5,1 12,9 2776 

18 248 0 0,666  4,7 12,9 2756 

  249 0 0,666  4,8 12,9 2771 

  250 0 0,666  4,9 12,9 2783 

  251 0 0,666  4,8 13,4 2779 

  252 0 0,666  5,1 13,4 2775 

  253 0 0,669 5,3 12,4 2845 
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2. Data Produksi Bulan April 2017 

Tgl BT 
FM 

IV Color  
Haze Weight 

Pcs % KG 

6/4 254 99 0,690 5,3 4,1 2065 

  255 5 0,678 6,0 7,8 2633 

  256 1 0,668 5,4 14,7 2684 

7 257 0 0,660 5,5 14,0 2706 

  258 0 0,662 5,0 14,5 2738 

  259 2 0,666 5,3 13,7 2759 

  260 2 0,666 5,0 13,7 2740 

  261 2 0,666 5,2 13,0 2721 

8 262 0 0,666 8,0 13,0 2742 

  263 0 0,666 7,5 13,7 2731 

  264 0 0,666 5,2 13,7 2775 

  265 0 0,667 5,1 14,0 2768 

  266 0 0,667 4,7 14,0 2736 

  267 0 0,667 5,0 14,4 2725 

9 268 0 0,659 5,2 14,4 2743 

  269 0 0,659 5,3 13,7 2751 

  270 0 0,659 4,9 13,7 2750 

  271 0 0,659 4,7 13,8 2753 

  272 0 0,659 4,9 13,8 2700 

  273 0 0,653 4,9 14,1 2803 

10 274 0 0,672 5,3 14,1 2787 

  275 0 0,672 4,7 13,2 2755 

  276 0 0,672 4,7 13,2 2762 

  277 0 0,668 4,9 13,4 2745 

  278 0 0,668 5,2 13,4 2740 

11 279 0 0,668 5,2 13,8 2776 

  280 0 0,668 5,0 13,8 2768 

  281 0 0,668 4,9 12,6 2760 

  282 0 0,668 4,9 12,6 2759 

  283 0 0,670 5,0  12,9  2743 

  284 0 0,670 5,0  12,9  2768 
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12 285 0 0,670 5,3  13,2  2767 

  286 0 0,670 5,1 13,2  2740 

  287 0 0,670 5,0 13,3 2738 

  288 0 0,670 5,0 13,3 2758 

  289 0 0,663 5,1 13,7 2756 

13 290 0 0,663 5,3 13,7 2747 

  291 0 0,663 5,3 14,0 2753 

  292 0 0,663 5,0 14,0 2763 

  293 0 0,663 5,4 13,9 2776 

  294 0 0,663 5,1 13,9 2785 

  295 0 0,667 5,0 12,7 2759 

14 296 0 0,667 5,5 12,7 2765 

  297 0 0,667 5,4 14,1 2787 

  298 0 0,667 4,9 14,1 2769 

  299 0 0,667 5,0 14,3 2752 

  300 0 0,667 4,9 14,3 2773 

15 301 0 0,672 4,7 14,0 2760 

  302 0 0,672 4,8 14,0 2768 

  303 0 0,672 5,0 13,8 2742 

  304 0 0,672 5,2 13,8 2692 

  305 0 0,672 5,1 13,8 2759 

  306 0 0,659 5,7 13,8 2768 

16 307 0 0,666 4,7 12,9 2802 

  308 0 0,666 4,9 12,9 2759 

18 309 0 0,677 7,4 13,2 2683 

19 310 0 0,675 5,3 13,2 2829 

  311 0 0,672 5,1 15,1 2689 

  312 0 0,666 5,0 13,3 2761 

  313 0 0,666 5,2 13,2 2766 

  314 0 0,666 5,3 13,2 2769 

  315 0 0,660 5,3 12,5 2765 
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20 316 0 0,660 5,0 12,5 2765 

  317 0 0,660 5,0 13,2 2762 

  318 0 0,660 5,0 13,2 2777 

  319 0 0,667 5,0 13,5 2771 

  320 0 0,667 5,1 13,5 2799 

21 321 0 0,667 4,7 14,0 2762 

  322 0 0,667 4,7 14,0 2736 

  323 0 0,667 4,8 13,3 2778 

  324 0 0,667 4,8 13,3 2783 

  325 0 0,664 5,2 13,3 2793 

  326 0 0,664 4,7 13,3 2788 

22 327 0 0,664 5,2 13,3 2749 

  328 0 0,664 5,0 13,3 2768 

  329 0 0,664 5,1 13,3 2773 

  330 0 0,664 5,2 13,3 2752 

  331 0 0,668 5,3 13,9 2784 

23 332 0 0,668 5,2 13,9 2833 

  333 0 0,668 5,1 13,2 2776 

  334 0 0,668 5,0 13,2 2803 

  335 0 0,668 5,2 13,8 2788 

  336 0 0,659 5,4 13,8 2710 

  337 0 0,667 5,4 13,9 2720 

24 338 0 0,667 5,0 13,9 2763 

  339 0 0,667 5,2 14,0 2780 

  340 0 0,667 5,1 14,0 2752 

  341 0 0,668 5,1 13,2 2708 

  342 0 0,668 4,9 13,2 2740 

  343 0 0,664 5,1 13,3 2754 

25 344 0 0,664 5,2 13,3 2766 

  345 0 0,664 5,3 14,1 2778 

  346 0 0,664 5,3 14,1 2774 

  347 0 0,670 5,1 13,9 2743 

  348 0 0,670 5,2 13,9 2756 
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26 349 0 0,670 5,1 13,7 2768 

  350 0 0,670 5,0 13,7 2777 

  351 0 0,670 5,0 13,5 2762 

  352 0 0,670 5,3 13,5 2652 

  353 0 0,668 5,7 13,0 2903 

27 354 0 0,668 5,2 13,0 2743 

  355 0 0,668 5,3 13,3 2756 

  356 0 0,668 5,1 13,3 2761 

  357 0 0,668 5,1 13,3 2758 

  358 0 0,668 5,1 13,3 2763 

  359 0 0,669 5,2 13,0 2759 

28 360 0 0,669 5,2 13,0 2742 

  361 0 0,669 5,1 12,6 2753 

  362 0 0,669 5,0 11,1 2781 

  363 2 0,669 5,2 11,1 2743 

  364   0,669 5,1 11,1 2792 
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3. Data Produksi Bulan Mei 2017 

Tgl BT 
FM 

IV Color 
Haze Weigh 

PCS % KG 

20 365 16 0,672 5,1 32,4 2705 

  366 17 0,672 5,3 17,8 2745 

  367 0 0,668  5,2 16,1 2778 

  368 0 0,680 5,3 13,7 2769 

21 369 0 0,665 5,2 12,7 2785 

  370 0 0,672 5,3 13,3 2781 

  371 0 0,663 7,5 13,3 2782 

  372 0 0,663 7,3  13,7 2752 

  373 0 0,660  5,1  13,7 2771 

22 374 18 0,660  5,0  14,0 2780 

  375 20 0,660  5,2  14,2 2756 

  376 0 0,665  5,4  14,1 2781 

  377 0 0,665  5,4  13,8 2795 

  378 0 0,665  7,9  13,8 2790 

  379 0 0,67 7,5  13,3 2779 

  380 0 0,67 5,0  13,3 2775 

23 381 0 0,67 5,1  14,0 2709 

  382 0 0,67 5,2  14,3 2770 

  383 0 0,67 5,1  13,5 2780 

  384 0 0,67 4,9  13,5 2728 

  385 0 0,663  4,9 13,5 2775 

24 386 0 0,663  5,3 13,5 2781 

  387 0 0,663  5,2 13,2 2776 

  388 0 0,663  5,1 13,2 2777 

  389 0 0,663  5,3 13,1 2776 

  390 0 0,663  5,3 13,1 2783 

  391 0 0,68 5,1 13,6 2787 



93 
 

 
 

25 392 0 0,682 5,2  13,6 2774 

  393 0 0,662 5,3  13,1 2799 

  394 0 0,662 5,2  16,3 2795 

  395 0 0,662 5,4  15,8 2864 

  396 0 0,662 5,1  13,6 2733 

  397 0 0,669  5,3 13,3 2768 

26 398 0 0,669  5,0  13,3 2774 

  399 0 0,669  5,1  12,9 2793 

  400 0 0,669  5,0  12,9 2783 

  401 0 0,662  5,1 13,0 2783 

  402 0 0,662  5,0 13,0 2767 

27 403 0 0,662  5,1 13,3 2794 

  404 0 0,662  5,3 13,3 2776 

  405 0 0,662  5,4 13,3 2733 

  406 0 0,662  5,4 13,3 2820 

  407 0 0,662  5,4 13,8 2795 

  408 0 0,662  5,3 13,8 2791 

28 409 0 0,662  5,2 13,5 2787 

  410 0 0,662  5,3 13,5 2785 

  411 0 0,662  5,0 12,9 2776 

  412 0 0,662  5,3 12,9 2784 

  413 0 0,667  5,1 13,5 2756 

29 414 0 0,667  5,4 13,5 2795 

  415 0 0,667  5,2 12,7 2787 

  416 0 0,667  5,3 12,7 2786 

  417 0 0,667  5,5 12,5 2779 

  418 0 0,667  5,3 12,5 2794 

  419 0 0,668 5,3 12,7 2803 

30 420 0 0,668 5,2 12,7 2790 

  421 0 0,668 5,4 13,2 2787 

  422 0 0,668 5,2 13,2 2775 

  423 0 0,668 5,3 13,1 2727 

  424 0 0,668 5,2 13,1 2781 
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31 425 0 0,668 5,5 13,3 2787 

  426 0 0,668 5,3 13,3 2788 

  427 0 0,668 5,4 13,6 2785 

  428 0 0,668 5,3 13,6 2786 

  429 0 0,668  5,3 13,4 2795 

  430 0 0,668  5,2 13,4 2800 
 

 


