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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  Persaingan dalam bisnis diera globalisasi yang semakin ketat 

mendorong perusahaan bersaing menarik pelangan dengan memberikan 

pelayanan yang memuaskan. Hal yang dapat memuaskan pelanggan 

adalah dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif juga deliveri 

yang tepat waktu. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap perushaan 

manufaktur melakukan efisiensi sumberdaya. Semua itu dilakukan agar 

biaya yang digunakan untuk produksi bisa diminimalisir dan kualitasnya 

pun agar tetap terjamin 

  Pelaksanaan pengendalian kualitas bertujuan untuk meminimalkan 

jumlah produksi produk cacat, menjaga agar produk sesuai dengan 

standar kualitas perusahaan dan menghindari lolosnya produk cacat ke 

tangan konsumen. Tujuan dari pengendalian kualitas adalah 

mengendalikan kualitas produk atau jasa yang dapat memberikan 

kepuasan kepada konsumen. Pengendalian kualitas memerlukan 

pengertian dan perlu dilaksanakan oleh perancang, bagian inspeksi, 

bagian produksi sampai pendistribusian produk ke konsumen. Oleh, 
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karena itu, untuk menjaga kualitas produk yang sesuai dengan standar 

kualitas yang telah ditetapkan, perlu dilaksanakan pengendalian dan 

pengawasan secara intensif dan terus menerus baik pada kualitas bahan 

baku, proses produksi, maupun produk akhir. PT. Metindo Era Sakti 

merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri 

komponen otomotif yang tergabung dalam Astra Otopart Group. 

  Pada dua bulan terakhir PT. Metindo Era Sakti mengalami 

permasalahan dalam hal kualitas pada Part Support S/A Radiator. 

Masalah kualitas yang terjadi pada Part Support S/A Radiator yaitu 

terjadinya defect seperti nut tidak center, spot nut double, spot lepas, nut 

terbalik, spot spetter dan spot rusak, namun belum diketahui secara detail  

apa faktor  penyebab utama dari defect tersebut. 

  Untuk keperluan tersebut, maka pada kerja praktek ini dilakukan 

analisa mengenai masalah tersebut dengan tujuan agar diketahui secara 

detail penyebab terjadinya defect pada Part Support S/A Radiator 

tersebut, dengan menggunakan metode Stastitical Process Control (SPC). 

Menurut Purnomo (2004), pengendalian kualitas statistik adalah 

alat bantu manajemen untuk menjamin kualitas, karena pada dasarnya 

tidak ada dua produk yang dihasilkan oleh suatu proses produksi itu sama 

benar, tidak dapat dihindarkan adanya variasi. 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari analisa pengendalian kualitas di PT. Metindo 

Era Sakti adalah sebagai berikut : 
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1. Menghitung jenis Defect terbesar pada Part Support S/A Radiator 

Lower 

2. Membuat diagram kendali terhadap defect yang terjadi 

3. Menganalisa faktor penyebab utama terjadinya Defect pada Part 

Support S/A Radiator Lower 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian kerja praktek dapat fokus, maka perlu ditentukan 

ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:  

1. Penelititan kerja praktek ini hanya dilakukan terhadap produk defect  

     pada Part Support S/A Radiator Lower 

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

pada bulan Agustus dan September 2016 yang dimiliki PT. Metindo 

Era Sakti pada Departmen Jishuken. 

3. Pendekatan metode dan pembahasan yang dilakukan dalam kerja 

praktek ini hanya melingkupi metode statistical process control (SPC)  

dan metode analisis 4M+1I. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Dalam laporan penulisan kerja praktek 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 
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sistematika penulisan, dengan maksud memperoleh gambaran umum 

mengenai masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini dijelaskan gambaran umum perusahaan tentang profil 

perusahaan, produk perusahaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan 

perusahaan yang akan menjadi tempat kerja praktek bagi peneliti. 

BAB III  LANDASAN TEORI 

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 IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Hasil dari kerja praktek berisikan pengumpulan data yang terdiri 

dari data khusus untuk pengolahan data produktivitas pada proses 

produksi yang terjadi di perusahaan tersebut. Pengolahan data ini 

dilakukan berdasarkan data – data yang tersediadi perusahaan.  

Analisa dilakukan dari hasil pengolahan data produk not good pada 

PT Metindo Era Sakti . Analisa ini akan menjelaskan hasil dari 

pengolahan data yang terjadi pada perusahan tersebut. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa 

dan penelitian secara menyeluruh serta diberikan juga saran-saran, baik 

untuk pihak perusahaan maupun pengembangan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

GAMBARAN PERUSAHAAN 

 

Gambar 2.1 Tampilan profil perusahaan  

PT. Metindo EraSakti 

                  Sumber : PT.Metindo Era Sakti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Logo PT. Metindo Era Sakti 

                    Sumber : PT.Metindo Era Sakti 
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Gambar 2.3 Part Support S/A Radiator Lower 

Sumber : PT. Metindo Era Sakti 

 

2.1. Profil Perusahaan PT.Metindo Era Sakti 

Berdiri  : Tahun 1989 

 Kategori  : Perusahaan SwastaNasional 

 Lokasi   : Jl. Narogong Km. 12,5 DesaCikiwul, 

     Bantar Gebang, Bekasi Jawa Barat 

Bidang Usaha  : Motorcycle and Automotive Component      

  Manufacturing 

KapasitasProduksi :Motorcycle, Automotive, dan Electronic 

Component, Dies Jigs & Fixture Fabrication  

Konsumen  : Roda 2 yaitu YAMAHA, SUZUKI, dan   

  KAWASAKI  

Roda 4 yaitu DAIHATSU, SUZUKI, TOYOTA,    

HINO, HONDA, NISSAN, dan MITSUBISHI 
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2.2. Visi dan Misi PT.Metindo Era Sakti 

Visi 

Menjadi Perusahaan IndustriKomponenAutomotive Terkemuka di 

ASEAN.  

Misi 

1. MENGUTAMAKAN KEPUASAN PELANGGAN  

Dengan membuat product berkualitas tinggi, QUICK ACTION dan 

GOOD RESPONSE melalui penanganan masalah secara tuntas, On 

Time Delivery dan Zero Claim 

2. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  

Melalui pelatihan, Toyota Production System (TPS), Small Group 

Activity (TPM), QUALITY CONTROL CIRCLE (TQC-QCC) dan 

usulan ide perbaikan (UIP). 

2.3. Sejarah Singkat PT.Metindo Era Sakti 

PT. Metindo Era Sakti merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang industry komponen otomotif yang tergabung dalam 

Astra Otopart Group. Secara singkat sejarah perkembangan PT. Metindo 

Era Sakti sebagai berikut: 

1. PT. Metindo Era Sakti berdiri sejak tahun 1989, yang awalnya 

bekerja 

Sama dengan Astra, untuk memproduksi dan meng export perangkat 

keras rumah tangga ke AS danEropa.  

2. Pada tahun 1990 PT. Metindo Era Sakti memasuki pasar Automotive  
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Dengan memproduksi komponen mobil yang berorientasi ke Industri 

Perakitan Mobil sebagai Customernya 

3. Padatahun 1994 PT. Metindo Era Sakti memperluas bisnisnya dengan 

Memproduksi komponen sepedah motor yang berorientasi kepada 

Perakitan Sepeda Motor sebagai Customernya 

4. Guna menjamin kestabilan kualitas PT. Metindo Era Sakti 

menerapkan 

System Manajemen Mutu yang ditandai dengan diterimanya sertifikat 

ISO 9002 : 1994 pada tahun 1996 dan diperbaharui menjadi ISO 9001 

: 2000 pada tahun 2002 serta saat ini selain Sertifikat ISO 9001 : 2001 

PT. Metindo Era Sakti juga meraih sertifikat ISO / TS 16949 

(Automotives Requirement)  

5. PT. Metindo Era Sakti berkomitmen memberi kepuasan pelanggan, 

dan harus terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu Industri 

komponen Outomotive yang terkemuka baik Regional maupun 

Global. 
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2.4. Produk Roda 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Produk PT.Metindo Era Sakti 

                  Sumber : PT.Metindo Era Sakti 
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2.5. Produk Roda 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Produk Roda 2 

        Sumber : PT.Metindo Era Sakti 
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2.6. Dies and Tools 

 

Gambar 2.6 Dies and Tools yang digunakan PT. Metindo Era Sakti 

Sumber : PT.Metindo Era Sakti 
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2.7. Sertifikasi PT. Metindo Era Sakti 

 

 

Gambar 2.7 Sertifikasi PT.Metindo Era Sakti 

                  Sumber : PT.Metindo Era Sakti 
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2.8.  Struktur Organisasi PT. Metindo Era Sakti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Struktural Perusahaan 

                  Sumber : PT.Metindo Era Sakti 

 

 Struktur Organisasi diatas mempunyai tugas masing-masing 

diantaranya:  
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a. President Director  

Sama artinya dengan Direktur Utama yaitu jabatan yang di tunjuk 

dan memberi laporan kepada dewan direksi / Board Of Director, 

memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif,menawarkan visi 

dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerjasama dengan 

MD dan CEO) dan menjalankan tanggung jawab dari direktur 

perusahaan sesuai dengan standar etika dan hukum. 

b. Board Of Director  

Board Of Director dengan kata lain adalah komisaris yaitu organ 

perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum 

dan/ khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat 

kepada direksi. Tugas komisaris adalah melakukan pengawasan 

terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta 

memberi nasihat kepada direksi. 

c. Staff Director  

Staff Direction adalah seorang yang memberikan saran dan 

pelayanan kepada fungsi lini dalam suatu organisasi. Dan tugas 

staff adalah mengumpulkan data berdasarkan fakta, mengusulkan 

rencana-rencana yang sedang dipikirkan dengan berbagai hak dan 

memperoleh kesepakatan mereka atau memperoleh alasan 

mengapa rencana tersebut ditolak dan mengamati kegiatan – 

kegiatan  operasional dan kondisi-kondisi yang dihadapi untuk 

mengadakan apakah instruksi-instruksi telah dijalankan dengan 
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baik dan apakah instruksi tersebut menghambat atau 

memperlancar proses pencapaian tujuan. 

d. Marketing  

Marketing merupakan salah satu bagian dari perusahaan yang 

memiliki peranan penting dalam menentukan kemajuan 

perusahaan tersebut. Sebab, bidang ini memiliki fungsi untuk 

menghasilkan pemasukan bagi perusahaan. Semakin besar 

pemasukan yang berhasil dicapai, maka perusahaan akan makin 

berkembang. Fungsi dari marketing itu sendiri adalah sebagai 

bagian yang memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat, 

melalui produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut, dan ini di 

sebut sebagai promosi. Lalu marketing bertugas menghasilkan 

pemasukan bagi perusahaan dengan cara menjual produk 

perusahaan tersebut, peran ini adalah salah satu dari fungsi 

marketing dibidang sales. Dan juga divisi marketing berperan 

menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan masyarakat serta 

menjadi jembatan antara perusahaan dan lingkungan eksternal, 

hal ini dilakukan sebagai perwujudan konsep marketing 

communication. 
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e. HRD (Human Resources Development) 

HRD biasa juga disebut sebagai personalia dengan artian suatu 

proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup 

karyawan, pegawai, buruh, manager, dan tenaga kerja lainnya 

untuk dapat mendukung aktifitas perusahaan demi mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Dan tugas HRD adalah melakukan 

persiapan dan seleksi tenaga kerja (Preparation and Selection). 

 

2.9. Waktu Kerja 

Waktu kerja yang berlaku di PT. METINDO ERASAKTI adalah 

sebagai berikut: 

Hari Senin s/d Kamis   : 07:00 – 16:00 

Break Time    : 10:00 – 10:10 

Istirahat Makan Siang   : 12:00 – 12:30 

Break Time     : 14:30 – 14:40 

 

Jum’at       : 07:10 – 16:30 

Break Time     : 10:00 – 10:10 

Istirahat Makan Siang   : 11:30 – 13:00 

Break Time     : 14:30 – 14:40 

Hari libur mingguan di tetapkan pada hari Sabtu dan Minggu, Kecuali 

bagi karyawan yang mendapatkan jatah overtime maka Sabtu dan Minggu 

masuk seperti biasa. 
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2.10. Kebiasaan Dalam Bekerja 

Dalam sebuah perusahaan diperlukan adanya kebiasaan yang harus 

diingat atau dilakukan dalam bekerja, sehingga akan tercipta perusahaan 

yang sehat dan K3-pun dapat terwujud dengan baik. PT. Metindo Era 

Sakti dalam menciptakan suasanan pabrik yang diinginkan yaitu 

menggunakan sistem 5R. 

R1. Ringkas  

Definisi : Membuang barang-barang yang tidak diperlukan dari  

tempat    kerja.  

Tujuan  : Menciptakan keleluasaan dalam bekerja dan kebebasan  

dalam bergerak tanpa terhalang berbagai barang yang tidak  

berguna. 

R2. Rapih  

Definisi : Menstandarkan tempat penyimpangan barang.  

Tujuan   : Mengetahui dengan cepat bila ada penyimpangan,  

            mempermudah pengambilan barang dan mempercepat  

kembali  

        R3. Resik  

Definisi : Menjaga segala sesuatu tetap bersih di lingkungan kerja. 

Tujuan    : Menciptakan tempat kerja agar selalu bersih dan terang,   

menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan 

mencegah perlengkapan kerja supaya tidak cepat rusak. 
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R4. Rawat  

Definisi  : Menjaga tempat kerja agar selalu RINGKAS, RAPIH,dan  

 RESIK.  

Tujuan    : Mencegah penurunan kondisi lingkungan dari 3R  

     (ringkas, rapih, resik).  

R5. Rajin  

Definisi : Membiasakan melakukan dengan tepat dan mengikuti   

prosedur  dengan  benar.   

Tujuan   : Pengendalian pelaksanaan “visual control” di tempat kerja      

   mempertahankan RAWAT di tempat kerja, dan pencegahan   

   penurunan kondisi 5R. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Pengertian Kualitas  

Kualitas merupakan suatu istilah relatif dan tergantung pada situasi. 

Kualitas pun tidak hanya tercipta dalam bentuk suatu produk tapi bisa juga 

dalam bentuk jasa. Jadi setiap individu dapat menguraikan istilah kualitas 

dengan cara yang beragam, sebab kualitas memiliki banyak kriteria baik 

kriteria konsumen sebagai pengguna maupun kriteria produsen sebagai 

pihak yang menciptakan kualitas itu sendiri. Oleh karena itu, kualitas 

memiliki dua perspektif yang berbeda yaitu perspektif berdasarkan 

konsumen dan yang kedua perspektif berdasarkan produsen. Berdasarkan 

uraian diatas, berikut ini adalah beberapa definisi kualitas menurut para ahli, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Juran (1962) “kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau 

manfaatnya.” 

2. Crosby (1979) “kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang 

meliputi availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost 

effectiveness 
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3. Feigenbaum (1991) “kualitas merupakan keseluruhan karakteristik 

produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufacture, dan 

maintenance, dalam mana produk dan jasa tersebut dalam pemakaiannya 

akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.” 

4. Scherkenbach (1991) “kualitas ditentukan oleh pelanggan, pelanggan 

menginginkan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan 

harapannya pada suatu tingkat harga tertentu yang menunjukkan nilai 

produk tersebut.” 

5. Elliot (1993) “kualitas adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang 

berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai 

dengan tujuan.” 

6. Goetch dan Davis (1995) “kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang 

berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.” 

Dari beberapa pengertian tentang kualitas menurut para ahli, maka 

dapat disimpulkan bahwa kualitas merupakan suatu barang atau jasa yang 

dihasilkan produsen untuk memuaskan konsumen sesuai dengan kebutuhan 

yang diinnginkan dari konsumen itu sendiri. 

Ada beberapa dimensi kualitas untuk industri manufaktur dan jasa, 

dimana dimensi tersebut digunakan untuk melihat dari sisi manakah kualitas 

itu dapat di ukur dan dapat di nilai. Dimensi kualitas telah diuraikan oleh 

Garvin (1996) menjadi delapan dimensi untuk industri manufaktur, yaitu 

meliputi : 
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1. Performance (Performa), yaitu kesesuaian produk dengan fungsi utama 

produk itu sendiri atau karakteristik operasi dari suatu produk. 

2. Feature (Keistimewaan), yaitu ciri khas produk yang membedakan dari 

produk lain yang merupakan karakteristik pelengkap dan mampu 

menimbulkan kesan yang baik bagi pelanggan. 

3. Reliability (Keandalan), yaitu kepercayaan pelanggan terhadap produk 

karena kehandalannya atau karena kemungkinan kerusakan yang rendah. 

4. Conformance (Kecocokan), yaitu kesesuaian produk dengan syarat atau 

ukuran tertentu atau sejauh mana karakteristik desain dan operasi 

memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

5. Durability (Ketahanan), yaitu tingkat ketahanan atau keawetan produk 

atau lama umur produk. 

6. Serviceability (Kemampuan Pelayanan), yaitu kemudahan produk itu bila 

akan diperbaiki atau kemudahan memperoleh komponen produk tersebut. 

7. Aesthetic (Estatika), yaitu keindahan atau daya tarik produk tersebut.com 

8. Perception (Tanggapan), yaitu fanatisme konsumen akan merek suatu 

produk tertentu karena citra atau reputasi produk itu sendiri. 

Pengukuran kualitas untuk produk manufaktur tidak sama dengan 

industri jasa. Walaupun demikian ada beberapa dimensi yang digunakan 

dalam mengukur kualitas suatu industri jasa. Menurut Garvin (1996), 

dimensi kualitas pada industri jasa antara lain : 

1. Communication, yaitu komunikasi atau hubungan antara penerima jasa 

dengan pemberi jasa. 



22 

 

2. Credibility, yaitu kepercayaan pihak penerima jasa terhadap pemberi 

jasa. 

3. Knowing the costomer, yaitu pengertian dari pihak pemberi jasa pada 

penerima jasa atau pemahaman pemberi jasa terhadap kebutuhan dan 

harapan pemakai jasa. 

4. Tangibles, yaitu bahwa dalam memberikan pelayanan pada pelanggan 

harus dapat diukur atau dibuat standarnya. 

5. Reliability, yaitu konsistensi kerja pemberi jasa dan kemampuan pemberi 

jasa dalam memenuhi jasa para pemberi jasa. 

6. Resposiveness, yaitu tanggapan pemberi jasa terhadap kebutuhan dan 

harapan penerima jasa.  

7. Competence, yaitu kemampuan atau ketrampilan pemberi jasa yang 

dibutuhkan setiap orang dalam perusahaan untuk memberikan jasanya 

kepada penerima jasa. 

8. Acces, yaitu kemudahan pemberi jasa untuk dihubungi oleh pihak atau 

pelanggan atau penerima jasa. 

9. Courtesy, yaitu kesopanan, respect, perhatian, dan kesamaan dalam 

hubungan personil. 

 

3.2 Pengendalian Kualitas 

Setiap perusahaan industri yang bergerak di bidang manufaktur sangat 

memperhatikan pengendalian kualitas produk yang diproduksi dan juga 

mengurangi jumlah produk cacat yang dihasilkan. Apalagi perkembangan 

industri dan teknologi dalam era globalisasi sekarang ini semakin pesat, 
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ditandai dengan tingkat persaingan antar perusahaan semakin meningkat 

dan ketat. Untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar, perlu 

adanya perhitungan dan perencanaan yang cukup sebelum perusahaan 

memulai produksi dan memasarkan produknya. 

Menurut Gasperz (2001) pengendalian merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk memantau aktivitas dan memastikan kinerja 

sebenarnya yang dilakukan telah sesaui dengan yang direncanakan.  

Pengendalian kualitas merupakan suatu kegiatan menggunakan alat 

bantu untuk memperbaiki kualitas produk apabila dibutuhkan agar 

terjaganya konsistensi kualitas suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan 

ketentuan kebutuhan konsumen. Dalam memenuhi kepuasan pelanggan, 

setiap perusahaan mempunyai caranya masing-masing untuk menggendalian 

kualitas dari produknya. Pengendalian kualitas memiliki sebuah tujuan, 

diantaranya adalah : 

1. Memenuhi spesifikasi produk sesusai kebutuhan dan memberikan 

kepuasan kepada konsumen. 

2. Mengetahui proses berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. 

3. Mengetahui kelemahan dan kesulitan serta menjaga agar tidak terjadi 

kesalahan. 
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3.3 Faktor-faktor Pengendalian Kualitas 

Faktor-faktor pengendali kualitas merupakan faktor yang 

mempengaruhi adanya aktivitas pengendalian kualitas. Menurut 

Montgomery (2009), faktor tersebut diantaranya: 

1. Kemampuan Proses 

Faktor ini merupakan faktor yang harus disesuaikan oleh perusahaan 

dalam melakukan suatu proses bisnis yang ada dalam perusahaan.  

2. Spesifikasi yang Berlaku 

Produk yang diproduksi oleh perusahaan harus memilki spesifikasi 

yang sesuai dengan standart umum dan juga sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan konsumen.  

3. Tingkat Ketidaksesuaian yang Dapat Diterima 

Tujuannya yaitu pengendalian kualitas suatu proses dapat mengurangi 

produk yang berada di bawah standard yang dapat diterima. 

4. Biaya kualitas  

Biaya kualitas sangat mempengaruhi tingkat pengendalian kualitas 

dalam menghasilkan produk dimana biaya kualitas mempunyai 

hubungan yang positif dengan terciptanya produk yang berkualitas. 

Biaya tersebut diantaranya preventive cost, appraisal cost, internal 

failure cost, external failure cost. 
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3.4 Langkah-langkah Pengendalian Kualitas 

Didalam pengendalian kualitas dapat dilakukan beberapa tahap seperti 

pengawasan selama proses produksi dan pengawasan terhadap barang jadi 

hasil produksi serta dapat juga dilakukan dengan penerapan konsep yang 

dikembangkan oleh pakar kualitas yaitu Dr. W. Edward Deming dengan 

konsep PDCA (plan-do-check-action) atau disebut juga Deming Wheel. 

Selain itu, PDCA juga disebut siklus perbaikan yang terus menerus sehingga 

dapat memperbaiki produk dimasa yang akan datang. Penjelasan dari 

tahapan siklus PDCA adalah sebagai berikut (Montgomery, 2009:21) :  

1. Plan 

Merencanakan perubahan atau eksperimen yang bertujuan untuk 

meningkatkan suatu peruabahan dalam sistem. 

2. Do 

Melakukan perubahan yang telah direncanakan. 

3. Check 

Menganalisa dan mempelajari hasil yang telah didapatkan dari proses 

dalam sistem.  

4. Action 

Mengadaptasi perubahan yang telah dilakukan dan pastikan perubahan 

merupakan perubahan yang secara tetap. Jika tidak maka tidak 

dianjurkan untuk melakukan perubahan.  

 

 



26 

 

Siklus PDCA merupakan suatu konsep yang dikembangkan untuk 

melakukan perubahan secara terus-menerus dan untuk melaksanakan 

pengendalian kualitas. Menurut Schroeder (Fakhri, 2010) untuk 

mengimplementasikan perencanaan, pengendalian dan pengembangan 

kualitas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Mendefinisikan karekteristik (atribut) kualitas 

2. Menentukan bagaimana cara mengukur setiap karakteristik 

3. Menetapkan standard kualitas 

4. Menetapkan program inspeksi 

5. Mencari dan memperbaiki penyebab kualitas yang rendah 

6. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan  

 

3.5 Pengendalian Kualitas Statistik 

Salah satu teknik dalam pengendalian kualitas adalah pengendalian 

kualitas secara statistik dimana pengendalian kualitas statistik merupakan 

suatu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi biaya, menurunkan 

cacat, dan meningkatkan kualitas pada proses manufacturing. Menurut 

Ariani (2003) pengendalian kualitas statistik merupakan teknik penyelesaian 

masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, 

mengelola, dan memperbaiki produk dam proses menggunakan metode-

metode statistik. 

Pengendalian kualitas statistik (statistical quality control) sering 

disebut sebagai pengendalian proses statistik (statistical process control). 

Pengendalian kualitas statistik terbagi menjadi dua jenis metode, yaitu: 
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1. Acceptance Sampling 

Dalam metode ini digunakan sampel secara acak yang diambil 

dari suatu populasi dalam memeriksa kualitas suatu barang, dalam 

memutuskan suatu kualitas maka digunakan sebuah spesifikasi dan 

terdapat hipotesis menerima atau menolak suatu sampel. Sampel harus 

representatif terhadap kondisi suatu populasi. 

2. Process Control 

Pengndalian ini menggunakan pemeriksaan produk ketika barang 

tersebut masih dalam proses produksi atau work in process (WIP). 

Dengan memantau proses produksi maka pengendalian dapat 

dipertahankan dan penyebab dari kegagalan produk dapat dipantau baik 

dari mesin maupun manusia. 

3.6 Teknik Perbaikan dan Pengendalian Kualitas 

Manajemen kualitas seringkali disebut sebagai the problem solving, 

sehingga manajemen kualitas dapat menggunakan metodologi dalam 

problem solving tersebut untuk mengadakan perbaikan (Ridman dan 

Zachary, 1993). Ada berbagai teknik perbaikan kualitas yang dapat 

digunakan dan membantu mengendalian kualitas suatu produk dalam 

organisasi, saat ini telah berkembang alat-alat bantu pengendalian kualitas, 

salah satunya adalah Statistical Process Control (SPC). Pengendalian 

kualitas secara statistik dengan menggunakan Statistical Process Control 

(SPC) mempunyai 7 alat statistik utama yang dapat digunakan sebagai alat 

bantu untuk mengendalikan kualitas yaitu : Check Sheet, Histogram, 
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Control Chart, Diagram Pareto, Diagram Sebab Akibat, Scatter Diagram, 

dan Diagram Proses (Heizer dan Render, 2006). 

1. Check Sheets (Lembar Pengecekan) 

Check Sheet atau lembar pemeriksaan merupakan alat pengumpul 

dan penganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi 

data jumlah barang yang diproduksi dan jenis ketidaksesuaian beserta 

jumlah yang dihasilkannya. Tujuan digunakannya check sheet ini 

adalah untuk mempermudah proses pengumpulan data dan analisis, 

serta untuk mengetahui area permasalahan berdasarkan frekuensi dari 

jenis atau penyebab dan mengambil keputusan untuk melakukan 

perbaikan atau tidak. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara mencatat 

frekuensi munculnya karakteristik suatu produk yang berkenaan dengan 

kualitasnya. Data tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengadakan 

analisis masalah kualitas.  Manfaat dipergunakannya check sheet adalah 

sebagai berikut : 

1. Mempermudah pengumpulan data terutama untuk mengetahui 

bagaimana suatu masalah terjadi. 

2. Mengumpulkan data tentang jenis masalah yang sedang terjadi. 

3. Menyusun data secara otomatis sehingga lebih mudah untuk 

dikumpulkan.  

4. Memisahkan antara opini dan fakta. 
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Gambar 3.1 Check Sheets 

Sumber : 2010 Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering. All rights 

reserved - Volume 4, Number 6 (ISSN 1995-6665) 

2. Scatter Diagram 

Scatter diagram atau diagram sebar atau disebut juga dengan peta 

korelasi adalah grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel 

apakah hubungan antara dua variabel tersebut kuat atau tidak yaitu 

antara faktor proses atau yang mempengaruhi proses dengan kualitas 

produk. Pada dasarnya diagram sebar merupakan suatu alat interpretasi 

data yang digunakan untuk menguji bagaimana kuatnya hubungan 

antara dua variabel dan menentukan jenis hubungan dari dua variabel 

tersebut, apakah positif, negatif, atau tidak ada hubungan. 
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Gambar 3.2 Scatter Diagram 

Sumber : 2010 Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering. All rights 

reserved - Volume 4, Number 6 (ISSN 1995-6665) 

3. Diagram Sebab - Akibat (Fishbone Chart) 

Diagram sebab akibat (cause and effect diagram) yang sering 

disebut juga diagram tulang ikan (fishbone chart) berguna untuk 

memperlihatkan faktor-faktor utama yang berpengaruh pada kualitas 

dan mempunyai akibat pada masalah yang kita pelajari. Selain itu kita 

juga dapat melihat faktor-faktor yang lebih terperinci yang berpengaruh 

dan mempunyai akibat pada faktor utama tersebut yang dapat kita lihat 

dari panah-panah yang berbentuk tulang ikan pada diagram fishbone 

tersebut.  Diagram sebab akibat ini pertama kali dikembangkan pada 

tahun 1950 oleh seorang pakar kualitas dari Jepang yaitu Dr. Kaoru 

Ishikawa yang menggunakan uraian grafis dari unsur-unsur proses 

untuk menganalisa sumber-sumber potensial dari penyimpangan proses. 

Faktor-faktor penyebab utama ini dapat dikelompokkan dalam 

beberapa katergori seperti Material (bahan baku), Machine (mesin), 

Man (tenaga kerja), Method (metode) dan Environment (lingkungan). 

Adapun kegunaan dari diagram sebab akibat adalah sebagai berikut : 
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1. Membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah. 

2. Menganalisa kondisi yang sebenarnya yang bertujuan untuk 

memperbaiki peningkatan kualitas. 

3. Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah.  

4. Membantu dalam pencarian fakta lebih lanjut. 

5. Mengurangi kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian 

produk dengan keluhan konsumen. 

6. Menentukan standarisasi dari operasi yang sedang berjalan atau 

yang akan dilaksanakan. 

7. Sarana pengambilan keputusan dalam menentukan pelatihan tenaga 

kerja. 

8. Merencanakan tindakan perbaikan. 

Langkah-langkah dalam membuat diagram sebab akibat adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi masalah utama. 

2. Menempatkan masalah utama tersebut disebelah kanan diagram. 

3. Mengidentifikasi penyebab minor dan meletakannya pada diagram 

utama. 

4. Mengidentifikasi penyebab minor dan meletakannya pada 

penyebab mayor. 

5. Diagram telah selesai, kemudian dilakukan evaluasi untuk 

menentukan penyebab sesungguhnya. 
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Gambar 3.3 Fishbone Chart 

Sumber : 2010 Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering. All rights 

reserved - Volume 4, Number 6 (ISSN 1995-6665) 

4. Diagram Pareto 

Diagram  pareto  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Alfredo  

Pareto  dan digunakan  pertama  kali  oleh  Joseph  Juran.  Diagram  

pareto  adalah grafik  balok dan  grafik  baris  yang  menggambarkan  

perbandingan masing-masing  jenis  data terhadap  keseluruhan. 

Dengan  memakai diagram  Pareto,  dapat  terlihat  masalah mana  yang  

dominan  sehingga dapat  mengetahui  prioritas  penyelesaian  masalah. 

Fungsi diagram pareto adalah untuk mengidentifikasi atau menyeleksi 

masalah utama untuk peningkatan kualitas dari yang paling besar ke 

yang paling kecil. 

Diagram  Pareto  digunakan  untuk  mengidentifikasikan  

beberapa permasalahan  yang  penting,  untuk  mencari  cacat  yang 

terbesar  dan  yang paling berpengaruh. Pencarian  cacat terbesar atau  
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cacat  yang paling berpengaruh dapat berguna untuk mencari beberapa 

wakil dari cacat yang teridentifikasi, kemudian dapat  digunakan  untuk  

membuat  diagram  sebab-akibat. Hal ini perlu untuk dilakukan 

mengingat sangat sulit untuk mencari penyebab dari semua cacat yang 

teridentifikasi. Apabila semua cacat dianalisis untuk dicari 

penyebabnya maka hal tersebut hanya akan menghabiskan waktu dan 

biaya dengan sia-sia. 

 

Gambar 3.4 Diagram Pareto 

Sumber : 2010 Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering. All rights 

reserved - Volume 4, Number 6 (ISSN 1995-6665) 

5. Diagram Alir (Process Flow Chart) 

Diagram alir atau diagram proses (process flow chart) menyajikan 

sebuah proses atau sistem dengan menggunakan kotak dan garis yang 

saling berhubungan. Diagram ini cukup sederhana, tetapi merupakan 

alat yang sangat baik untuk mencoba memahami sebuah proses atau 
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menjelaskan langkah-langkah sebuah proses. Kegunaan diagram alir 

sebagai alat analisis, diantaranya adalah : 

1) Mengumpulkan data dan mengimplementasikan data juga 

merupakan ringkasan visual dari data itu sehingga memudahkan 

dalam pemahaman. 

2) Menunjukkan output dari suatu proses. 

3) Menunjukkan apa yang sedang terjadi dalam situasi tertentu 

sepanjang waktu. 

4) Menunjukkan kecenderungan dari data sepanjang waktu. 

5) Membandingkan dari data periode yang satu dengan periode lain, 

juga memeriksa perubahan-perubahan yang terjadi. 

 

Gambar 3.5 Diagram Alir (Process Flow Chart) 

Sumber : 2010 Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering. All rights 

reserved - Volume 4, Number 6 (ISSN 1995-6665) 

6. Histogram (Diagram Batang) 

Histogram adalah suatu alat yang membantu untuk menentukan 

variasi dalam proses. Berbentuk  diagram  batang  yang  menunjukkan  

tabulasi  dari data yang  diatur  berdasarkan  ukurannya.  Tabulasi data 
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ini umumnya dikenal sebagai distribusi frekuensi. Histogram 

menunjukkan karakteristik-karakteristik dari data yang dibagi-bagi 

menjadi kelas-kelas. Histogram dapat berbentuk “normal” atau 

berbentuk  seperti  lonceng  yang  menunjukkan bahwa  banyak  data  

yang  terdapat pada  nilai  rata-ratanya. Bentuk histogram yang miring 

atau tidak  simetris menunjukkan bahwa banyak data yang tidak berada 

pada nilai rata-ratanya tetapi kebanyakan datanya berada pada batas 

atas atau bawah. Manfaat histogram adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan gambaran populasi. 

2) Memperlihatkan variabel dalam susunan data. 

3) Mengembangkan pengelompokkan yang logis. 

4) Pola-pola variasi mengungkapkan fakta-fakta produk tentang 

proses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Histogram (Diagram Batang) 

Sumber : 2010 Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering. All rights 

reserved - Volume 4, Number 6 (ISSN 1995-6665) 
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7. Control Chart (Peta Kendali) 

Peta kendali pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Walter Andrew 

Shewhart dari Bell Telephone Laboratories, Amerika Serikat (1924) 

dengan tujuan untuk menghilangkan variasi tidak normal melalui 

pemisahan variasi yang disebabkan oleh penyebab khusus (special-

causes variation) dari variasi yang disebabkan oleh penyebab umum 

(common-causes variation). Peta kontrol merupakan alat ampuh dalam 

mengendalikan proses, asalkan penggunaannya dipahami secara benar. 

Pada dasarnya peta kontrol dapat dipergunakan untuk beberapa hal, 

yaitu : 

1. Menentukan proses berada dalam pengendalian. 

2. Mementau proses secara terus-menerus agar proses tetap stabil. 

3. Menentukan kemampuan proses (process capability) 

Pada dasarnya setiap peta kendali memiliki : 

1. Garis tengah (Central Line). 

2. Sepasang batas kontrol di mana satu batas kontrol ditempatkan di 

atas garis tengah yang dikenal sebagai batas kontrol atas (Upper 

Control Limit / UCL), dan yang satu lagi ditempatkan di bawah 

garis tengah yang dikenal sebagai batas kontrol bawah (Lower 

Control Limit / LCL). 

3. Tebaran nilai-nilai karakteristik kualitas yang menggambarkan 

keadaan dari proses. Jika semua nilai yang ditebarkan berada di 

dalam batas kontrol maka proses dianggap berada dalam kendali. 

Namun, jika nilai yang ditebarkan berada di luar batas control 
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maka proses dianggap tidak terkontrol, sehingga perlu diambil 

tindakan korektif untuk memperbaiki proses yang ada. 

 

Gambar 3.7 Control Chart (Peta Kendali) 

Sumber : 2010 Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering. All rights 

reserved - Volume 4, Number 6 (ISSN 1995-6665) 

 

Dalam upaya mengendalikan kualitas produk selama proses 

produksi, maka dapat digunakan dua jenis peta kendali, yaitu peta 

kendali variabel dan peta kendali atribut yang penggunaanya dipilih 

sesuai dengan data-data yang ada. 

a. Penggunaan Peta-peta Kendali untuk Data Variable 

Data variabel merupakan data kuantititatif yang diukur untuk 

keperluan analisis. Contoh dari data variabel karakteristik kualitas 

adalah diameter pipa, ketebalan produk, berat semen dalam 
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kantong, banyaknya kertas setiap rim, dan konsentrasi elektrolit 

dalam persen. Peta-peta kendali yang umum dipergunakan untuk 

data variabel adalah peta X-Bar – R dan Peta X-MR. 

1. Peta Kendali X-Bar dan R 

Digunakan untuk memantau proses yang mempunyai 

karakteristik berdimensi kontinu, sehingga peta kendali X-Bar 

dan R sering disebut sebagai peta kendali untuk data variabel. 

Peta kendali X-Bar menjelaskan apakah perubahan-perubahan 

telah terjadi dalam ukuran titik pusat (central tendency) atau 

rata-rata dari suatu proses. Sedangkan peta kendali R (Range) 

menjelaskan apakah perubahan-perubahan telah terjadi dalam 

ukuran variasi, dengan demikian berkaitan dengan perubahan 

homogenetis produk yang dihasilkan melalui suatu proses. 

2. Peta Kendali Individual X dan MR 

Kasus semacam ini banyak di jumpai dalam industri kimia, 

dalam pengukurannya pun menjadi sangat mahal, karena 

pengujiannya bersifat merusak. Contohnya menguji daya tahan 

mobil mewah dengan menabrakan mobil tersebut pada tembok. 

Dalam menghadapi situasi seperti ini pembuatan peta kendali 

berdasarkan pengamatan tunggal (n = 1) dari setiap contoh yang 

diambil menjadi sangat penting. Pembuatan peta kendali 

individual X dan MR (Moving Range = Range Bergerak) 

diterapkan pada proses yang menghasilkan produk relatif 
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homogen, misalnya dalam cairan kimia dan kandungan mineral 

dari air. 

b. Penggunaan Peta-peta Kendali untuk Data Atribut 

Data atribut merupakan data kualitatif yang dapat dihitung 

untuk pencatatan dan analisis. Contoh data atribut karakteristik 

kualitas adalah ketiadaan lebel pada kemasan produk, banyaknya 

jenis cacat pada produk dan banyaknya produk kayu lapis yang 

cacat. Data atribut biasanya diperoleh dalam bentuk unit-unit 

ketidaksesuaian dengan spesifikasi atribut yang ditetapkan. Pada 

umumnya untuk data atribut dipergunakan peta-peta kendali, 

seperti peta kendali p, np, c, dan u. 

3. Peta Kendali p 

Digunakan untuk mengukur proporsi ketidaksesuaian (cacat) 

dari item-item yang tidak memenuhi syarat spesifikasi kualitas 

atau proporsi dari produk cacat yang dihasilkan dalam suatu 

proses produksi. Jika item tidak memenuhi standar pada 

karakteristik kualitas yang diperiksa, maka item itu digolongkan 

cacat. Peta kendali p digunakan apabila jumlah sampel yang 

dikumpulkan adalah tidak konstan atau tidak tetap. 

Rumus perhitungan peta kendali p : 

1. Proporsi cacat 

 

2. P-bar (rata-rata nilai proporsi cacat) 
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3. Rata-rata ukuran sampel 

 

4. Simpangan baku 

 

5. CL = p-bar 

6. UCL = p-bar + 3Sp 

7. LCL = p-bar – 3Sp 

4. Peta Kendali np 

Pada dasarnya peta kendali np serupa dengan peta kendali p, 

kecuali dalam peta kendali np terjadi perubahan skala 

pengukuran. Peta kendali np menggunakan ukuran banyaknya 

item yang tidak memenuhi spesifikasi atau banyaknya item yang 

tidak sesuai (cacat) dalam suatu pemeriksaan. Peta kendali np 

dan p cocok untuk situasi dasar yang sama, sehingga pilihan 

penggunaan peta kendali np apabila hal berikut berlaku : 
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1. Data banyaknya item yang tidak sesuai adalam lebih 

bermanfaat dan mudah untuk diinterpretasikan dalam 

pembuatan laporan dibandingkan data proporsi, 

2. Ukuran contoh (n) bersifat konstan dari waktu ke waktu 

3. Peta Kendali c 

Kita dapat memberikan toleransi atas kelemahan satu atau 

beberapa titik spesifik yang tidak memenuhi syarat sepanjang 

tidak mempengaruhi fungsi dari item yang diperiksa. Peta 

kendali p atau np didasarkan pada unit produk yang cacat, yaitu 

suatu produk dinyatakan cacat apabila mengandung paling 

sedikit satu titik spesifik yang tidak memenuhi syarat. 

Sedangkan peta kendali c didasarkan pada titik spesifik yang 

tidak memenuhi syarat dalam produk, sehingga suatu produk 

dapat saja dianggap memenuhi syarat meskipun mengandung 

satu atau beberapa titik spesifik yang cacat. Contohnya pada 

proses perakitan unit komputer, setiap perakitannya 

mengandung beberapa titik lemah namun kelemahan itu tidak 

mempengaruhi operasional komputer sehingga dapat dinyatakan 

tidak cacat. Tetapi jika terdapat banyak titik lemah, tentu saja 

unit komputer itu dinyatakan cacat. Peta kendali c membutuhkan 

ukuran contoh konstan atau banyaknya item yang diperiksa 

bersifat konstan untuk setiap periode pengamatan. 
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5. Peta Kendali U 

Peta kendali u mengukur banyaknya ketidaksesuaian (tidak 

spesifik) per unit laporan inspeksi dalam kelompok (periode) 

pengamatan, yang mungkin memiliki ukuran contoh (banyaknya 

item yang diperiksa). Peta kendali u serupa dengan peta kendali 

c, kecuali bahwa banyaknya ketidaksesuaian dinyatakan dalam 

basis per unit item. Bagaimanapun peta kendali u dapat 

dipergunakan apabila ukuran contoh lebih dari satu unit dan 

mungkin bervariasi dari waktu ke waktu. 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1. Pengumpulan Data 

Pengambilan data yang dilakukan penulis yaitu pada Part Support 

S/A Radiator Lower yang terdapat pada proses welding, dan yang berada 

pada Jishuken Department. 

Jishuken Department memiliki tugas dan fungsi yang mengatur dan 

memanajemen seluruh sistem dan prosedur proses produksi serta 

melakukan improvement atau perbaikan sistem produksi dan juga kualitas 

dari produk yang dihasilkan di PT.Metindo Era Sakti. 

4.1.1. Data Total Defect Pada Part Support S/A Radiator Lower 

 Pada tabel dibawah ini merupakan data dari Total Defect 

Part Support S/A Radiator Lower yang terjadi di PT. Metindo Era 

Sakti pada bulan Agustus 2016 – September 2016: 
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Tabel 4.1 Data Total Defect Part Support S/A Radiator Lower 

                         Sumber :PT.Metindo Era Sakti 

NO TANGGAL PART NO PART NAME PROBLEM 
QTY 

NG 

1 
9 Agustus 

2016 

53028-

BZ156 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Nut Tidak Center 2 

2 
16 Agustus 

2016 

53028-

BZ157 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Nut Tidak Center 2 

3 
21 Agustus 

2016 

53028-

BZ158 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Spot Nut Double 1 

4 
22 Agustus 

2016 

53028-

BZ159 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Spot Lepas 3 

5 
30 Agustus 

2016 

53028-

BZ160 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Nut Tidak Center 1 

6 31 Agustus 
2016 

53028-

BZ161 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 

Nut Terbalik 1 

7 03-Sep-16 53028-

BZ162 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 

Spot Spatter 5 
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Tabel 4.1 Data Total Defect Part Support S/A Radiator Lower(Lanjutan) 

Sumber :PT.Metindo Era Sakti 
NO TANGGAL PART NO PART NAME PROBLEM QTY 

NG 

8 04-Sep-16 53028-

BZ163 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 

Spot Spatter 8 

9 05-Sep-16 53028-

BZ164 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 

Spot Spatter 5 

10 06-Sep-16 53028-

BZ165 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 

Spot Rusak 6 

11 07-Sep-16 53028-

BZ166 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 

Spot Rusak 1 

12 08-Sep-16 53028-

BZ167 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 

Spot Spatter 3 

13 09-Sep-16 53028-

BZ168 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 

Spot Spatter 8 

14 13-Sep-16 53028-

BZ172 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 

Spot Spatter 15 

15 14-Sep-16 53028-

BZ173 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 

Spot Spatter 7 

16 16-Sep-16 53028-

BZ175 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 

Spot Spatter 7 

17 18-Sep-16 53028-

BZ177 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 

Spot Spatter 12 

18 19-Sep-16 
53028-

BZ178 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Spot Spatter 11 

19 20-Sep-16 
53028-

BZ179 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Spot Spatter 16 

20 21-Sep-16 
53028-

BZ180 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Spot Rusak 1 

21 22-Sep-16 
53028-

BZ181 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Spot Spatter 13 

22 23-Sep-16 
53028-

BZ182 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Spot Spatter 16 

23 24-Sep-16 
53028-

BZ183 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Spot Spatter 10 

24 26-Sep-16 
53028-

BZ185 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Spot Spatter 8 

25 27-Sep-16 
53028-

BZ186 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Spot Spatter 6 

26 28-Sep-16 
53028-

BZ187 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 

Spot Spatter, Spot 

Rusak 
12 

27 29-Sep-16 
53028-

BZ188 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Spot Spatter 10 

28 30-Sep-16 
53028-

BZ189 

SUPPORT S/A 

RADIATOR LOWER 
Spot Spatter 8 

TOTAL DEFECT 198 
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Tabel 4.2 Data Total Part Spport S/A Radiator Lower 

dengan Total Defect Part Support RadiatorLower 

 Sumber :PT.Metindo Era Sakti 

 

 

 

 

 

 

4.2. Pengolahan Data 

4.2.1. Grafik Perbandingan TotalPart Support S/A Radiator Lowerdan 

TotalDefect Part Support S/A Radiator Lower 

Dibawah ini merupakan grafik perbandingan antara Total 

Part Support S/A Radiator Lowerdengan Total DefectPart 

Support S/A Radiator Lower pada bulan Agustus 2016 – 

September 2016, yaitu sebagai berikut : 

 

 Gambar 4.1 Grafik perbandingan 

        Sumber :PT.Metindo Era Sakti 

BULAN  
TOTAL 

(UNIT) 

DEFECT 

(UNIT) 

Agustus 12882 10 

September 13032 188 

TOTAL 25914 198 

Percent 99% 1% 
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Berdasarkan gambar 4.1 diatas dapat dilihat bahwa Total 

Defect Part Support S/A Radiator Lowerpada bulan Agustus 2016 

sebesar 10 unit dari Total Part Support S/A Radiator 

Lowersebesar 12882 unit, sementara pada bulan September 2016 

Total Defect Part Support S/A Radiator Lowermengalami 

kenaikan yaitu sebesar 188 unit dari Total Part Support S/A 

Radiator Lower sebesar 13032 unit. 

4.2.2. Proporsi Total Part Support S/A Radiator Lower dengan Total 

Defect Part Support S/A Radiator Lower 

Agar dapat mengetahui lebih jelas proporsi Total Defect 

Part Support S/A Radiator Lower terhadap Total Part Support S/A 

Radiator Lower di bulan Agustus 2016 – September 2016 maka 

data dihitung dengan presentase perbandingan dan disajikan dalam 

diagram pie, yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Proporsi Total Part Support S/A Radiator Lower 

dengan Total Defect Part Support S/A Radiator Lower 

   Sumber :PT.Metindo Era Sakti 

 

 

Gambar 4.3 Proporsi Percent Total Part Support S/A Radiator 

Lower dengan Percent Total Defect Part Support S/A Radiator Lower 

Sumber :PT.Metindo Era Sakti 
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Jika di lihat dari kedua diagram pie diatas maka dapat 

diketahui dengan jelas bahwa Total Defect Part Support S/A 

Radiator Lowersebanyak 198 unit dari Total Part Support S/A 

Radiator Lowersementara jika dirubah kedalam bentuk presentase 

maka jumlah Total Defect Part Support S/A Radiator Lower 

sebesar 1%  dari Total Part Support S/A Radiator Lower. 

4.2.3. Paretto Chart 

Untuk mengetahui jenis defect terbesar pada Part Support 

S/A Radiator Lowerdi bulan Agustus 2016 – September 2016maka 

dilakukan pengolahan data dengan menggunakan Paretto Chart. 

Berikut merupakan data jenis defect yang terjadi pada Part 

Support S/A Radiator Lower pada Bulan Agustus 2016 – 

September 2016 yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 Data Jenis DefectPada  

Part Support S/A Radiator Lower 

Sumber :PT.Metindo Era Sakti 

Item 

Problem 

Qty 

Defect 

Defect 

(%) 

Akumulasi 

(%) 

Spot Nut 

Double 177 89% 89% 
Nut Tidak 

Center 11 6% 95% 

Spot Lepas 5 3% 97% 

Nut Terbalik 3 2% 99% 

Spot Spetter 1 1% 99% 

Spot Rusak 1 1% 100% 

TOTAL 198 100%  
 

Dari data tersebut kemudian di olah kembali dengan 

menggunakan diagram paretto dengan tujuan agar mengetahui 

lebih detail jumlah defect terbesar pada Part Support S/A Radiator 

Lower, Jishuken Department selama bulan Agustus 2016 – 

September 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4.4 Paretto Chart Defect Pada 

Part Support S/A Radiator Lower 

Sumber :PT.Metindo Era Sakti 
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Dari diagram paretto diatas , dapat diketahui bahwa 

terdapat 1 jenis defect dengan bobot terbesar diantara 6 jenis 

defect yang terjadi pada Part Support S/A Radiator Lower selama 

bulan Agustus 2016 – September 2016, yaitu sebagai berikut : 

1. Defect Spot Nut Double dengan bobot 89% 

2. Defect Nut Tidak Center  dengan bobot 6% 

3. Defect Spot Lepas dengan bobot 3% 

4. Defect Nut Terbalik dengan bobot 2% 

5. Defect Spot Spetter dengan bobot 1% 

6. Defect Spot Rusak dengan bobot 1% 

Dari defect tersebut terdapat 1 jenis defect tertinggi yaitu 

defect Spot Nut Double dengan bobot 89%, sehingga analisa dan 

perbaikan utama difokuskan kepada jenis defect tersebut. 

4.2.4. Peta Kendali (Control Chart) 

Setelah mengetahui defect yang menjadi fokus perbaikan 

utama, maka dilakukan perhitungan batas control dari jenis defect 

terbesar tersebut dan membuat control chartnya guna mengetahui 

apakah defect berada dalam batas control. Dalam hal ini peta 

kendali (control chart) menggunakan peta kendali P karena dengan 

tujuan untuk menunjukkan perbandingan antara jumlah produk 

cacat dengan produksi keseluruhan.  Dibawah ini adalah hasil 

pengolahan data pada Part Support S/A Radiator Lower dengan 

menggunakan peta kendali P yaitu sebagai berikut :  
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Tabel 4.4 Perhitungan Batas Kendali pada  

Part Support S/A Radiator Lower dengan Peta Kendali P 

Sumber : PT.Metindo Era Sakti 

NO TANGGAL 
Total 

Produksi 

Total 

Defect  
Proporsi  

Simpangan 

Baku  
UCL CL LCL 

1 09-Agst-16 571 2 
0,00350 0,00021 0,01476 0,01414 0,01352 

2 16-Ags-16 351 2 
0,00570 0,00034 0,01515 0,01414 0,01313 

3 21-Agst-16 265 1 
0,00377 0,00045 0,01547 0,01414 0,01280 

4 22-Agst-16 614 3 
0,00489 0,00019 0,01471 0,01414 0,01356 

5 30-Agst-16 540 1 
0,00185 0,00022 0,01479 0,01414 0,01348 

6 31-Agst-16 440 1 
0,00227 0,00027 0,01494 0,01414 0,01333 

7 03-Sep-16 248 5 0,02016 0,00048 0,01556 0,01414 0,01271 

8 04-Sep-16 240 8 0,03333 0,00049 0,01561 0,01414 0,01266 

9 05-Sep-16 644 5 0,00776 0,00018 0,01469 0,01414 0,01359 

10 06-Sep-16 620 6 0,00968 0,00019 0,01471 0,01414 0,01357 

11 07-Sep-16 740 1 0,00135 0,00016 0,01462 0,01414 0,01366 

12 08-Sep-16 550 3 0,00545 0,00021 0,01478 0,01414 0,01349 

13 09-Sep-16 515 8 0,01553 0,00023 0,01482 0,01414 0,01345 

14 13-Sep-16 550 15 0,02727 0,00021 0,01478 0,01414 0,01349 

15 14-Sep-16 563 7 0,01243 0,00021 0,01477 0,01414 0,01351 

16 16-Sep-16 310 7 0,02258 0,00038 0,01528 0,01414 0,01299 

17 18-Sep-16 242 12 0,04959 0,00049 0,01560 0,01414 0,01267 

18 19-Sep-16 612 11 0,01797 0,00019 0,01472 0,01414 0,01356 

19 20-Sep-16 630 16 0,02540 0,00019 0,01470 0,01414 0,01357 

20 21-Sep-16 632 1 0,00158 0,00019 0,01470 0,01414 0,01358 

21 22-Sep-16 595 13 0,02185 0,00020 0,01473 0,01414 0,01354 

22 23-Sep-16 550 16 0,02909 0,00021 0,01478 0,01414 0,01349 

23 24-Sep-16 250 10 0,04000 0,00047 0,01555 0,01414 0,01272 

24 26-Sep-16 630 8 0,01270 0,00019 0,01470 0,01414 0,01357 

25 27-Sep-16 750 6 0,00800 0,00016 0,01461 0,01414 0,01366 

26 28-Sep-16 592 12 0,02027 0,00020 0,01474 0,01414 0,01354 

27 29-Sep-16 495 10 0,02020 0,00024 0,01485 0,01414 0,01342 

28 30-Sep-16 267 8 0,02996 0,00044 0,01546 0,01414 0,01281 

TOTAL 14006 198 
P Bar 

  0,01414 
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Langkah perhitungan dari tabel diatas adalah sebagai berikut : 

1. Proporsi Defect (p) 

 

 

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

 

 

 

3. Simpangan baku (Sp) 

 

4. Upper Control Limit (UCL) 

 

 

5. Central Line (CL) 

 

6. Lower Control Limit (LCL) 
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Gambar 4.5 Control Chart Defect Part Support S/A Radiator Lower 

Sumber : PT. Metindo Era Sakti 

 

Berdasarkan control chart diatas, maka dapat diketahui 

bahwa masih banyak titik data yang berada didalam maupun  luar  

batas kendali, hal ini menunjukkan bahwa adanya variasi data yang 

mengindikasikan adanya  faktor-faktor yang menyebabkan variasi 

data. Peta kendali (Control Chart) tersebut menggambarkan bahwa 

masih terdapat penyimpangan. Oleh karena itu, perlu diadakannya 

evaluasi dan perbaikan-perbaikan guna mengendalikan kualitas 

tersebut. 

4.2.5. Fishbone Diagram (Cause and Effect Diagram) 

Setelah diketahui bahwa defect tertinggi yang terjadi pada 

Part Support S/A Radiator Lower yaitu defect spot nut double 

sebesar 89% sehingga perlu diketahui penyebab terjadinya defect 

tersebut. 
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Berikut ini adalah Fishbone Diagram (Ishikawa) yang 

menunjukkan sebab terjadinya defect spot nut double pada Part 

Support S/A Radiator Lower yaitu sebagai berikut :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Fishbone Diagram Defect  

Part Support S/A Radiator Lower (Spot Nut Double) 

Sumber : PT.Metindo Era Sakti 

Faktor penyebab masalah yang terjadi pada gambar di atas dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1) Faktor Man. 

Faktor manusia adalah salah satu faktor yang sangat berperan 

aktif karena manusia merupakan pelaku dalam hal seperti 

operator, dan sebagainya. Baik atau buruknya hasil produk yang 

dihasilkan ditentukan oleh faktor manusia, hal ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa sebab yaitu sebagai berikut : 
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− Quality Control Loss, hal ini disebabkan karena : 

− Kurangnya kontrol dari Group Leader. 

− Operator tidak memperhatikan aktual part, hal ini 

disebabakan karena kompetensi operator belum 

memenuhi standar 

2) Faktor Methode. 

Faktor metode adalah salah satu faktor yang sangat berperan 

dengan tujuan agar cara dari suatu inspeksi dalam Quality 

Control dapat berjalan dengan tepat. Hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa sebab yaitu sebagai berikut : 

− Tidak dilakukan setting pallet, hal ini disebabkan karena 

intruksi kerja tidak terkoorinasi. 

− Part NG tidak terdeteksi, hal ini disebabkan karena 

maintenance tidak dilakukan. 

− Quality Control Check Loss, hal ini disebaabkan karena 

check dilakukan secara sampling. 

3) Faktor Mechine. 

Faktor mesin adalah salah satu faktor yang penting karena 

mesin adalah alat bantu yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan produksi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab 

yaitu sebagai berikut : 

− Kabel Panas  
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− Pengelasan kurang bagus , hal ini disebabkan karena tidak 

adanya arus saat proses pengelasan dan terdapat percikan api 

pada bagian yang sedangn di las 

4) Faktor Money 

Faktor money adalah salah satu faktor yang penting karena 

money adalah sesuatu yang digunakan untuk melakukan 

pendanaan untuk kelancaran operasional. Hal ini dipengaruhi 

oleh beberapa sebab yaitu sebagai berikut : 

− Kurangnya alokasi dana yang cukup untuk perbaikan, hal ini 

disebabkan karena untuk melakukan safety cost. 

4.3. Analisa 

Pada Tabel dibawah ini merupakan analisis 4M+1I, agar dapat 

meminimalisir defect yang terjadi pada Part Support S/A Radiator Lower 

maka dilakukan analisis sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 Analisa 4M+1I 

Part Support S/A Radiator Lower 

Sumber : PT.Metindo Era Sakti 

Analisis 4M + 1I pada Part Support S/A Radiator Lower 

Faktor Improvement 

1. Man 

• Pengarahan Kepada 

Operator Hand work 

(Repair) terhadap jenis 

masalah yang terjadi 

2. Machine 
• Part yang NG akan di data 

dan dilakukan Repair 

3. Money 

• Dilakukan perencanaan 

alokasi dana yang cukup 

untuk perbaikan. 

4. Methode 

• Quality melakukan 

monitoring terhadap 

problem part yang terkait. 

• Dilakukan dokumen audit 

setiap 1 bulan 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengumpulan dan pengolahan data yang sudah 

dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada Diagram Paretto, jenis defect dengan bobot terbesar adalah, 

Defect Spot Nut Double dengan bobot 89% sehingga analisa dan 

perbaikan utama dilakukan terhadap jenis defect tersebut. 

2. Berdasarkan control chart, maka dapat diketahui bahwa dalam bulan 

Agustus 2016 – September 2016 banyak data yang berada diluar 

batas kendali dibandingkan dengan data yang berada dalam batas 

kendali. Hal ini menunjukkan adanya variasi data, yang  

mengindikasikan bahwa ada faktor-faktor yang menyebabkan variasi 

data.  

3. Berdasarkan Fishbone Diagram (Ishikawa) maka Defect Part 

Support S/A Radiator Lowwer disebabkan karena faktor man, 

machine,money dan methode.  
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5.2 Saran 

Defect yang terjadi selama bulan Agustus 2016 – September 2016 

pada Part Support S/A Radiator Lower di PT. Metindo Era Sakti 

disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya yaitu faktor mesin, manusia, 

dan metode. Tentunya perbaikan dan improvement perlu dilakukan untuk 

mengendalikan kualitas tersebut agar mencapai tujuan utama perusahaan. 

Penulis berasumsi ada beberapa program perbaikan dan improvement 

yang bisa dilakukan perusahaan dengan tujuan meminimalisir dan 

mengendalikan defect, program tersebut diantaranya :  

1. Training berkala untuk menambah wawasan dan inovasi kepada 

pekerja. 

2. Pemberian reward dan punishment kepada karyawan dalam kinerja 

pengendalian kualitas. 

3. Penerapan balance score card terhadap kinerja karyawan. 
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