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ABSTRAK 

 

PT. Garuda Metalido  merupakan perusahaan manufacture  Industry yang 

memproduksi baut dan mur. Dalam menjaga kualitas produk terdapat program 

QCC (quality control circle) yang dilakukan setiap tahun, dengan adanya program 

impvoment tersebut tentu aka menjaga kualitas dan mengurangi produk defect 

tersebut. Namun dalam program improvement tersebut masih belum maksimal 

dalam menerapkan improve yaitu dengan faktor tidak konsisten dalam mejalankan 

program tersebut sehingga defect yang terjadi pada proses pembuatan baut screw 

pan m5x13mm masih sangat tinggi. Penyebab defect yang terjadi pada produk 

screw pan m5x13mm di dominasi oleh 2
nd

 punch patah sebesar 38% dan 2
nd

 

punch retak sebesar 26 % yang akan dikualifikasikan sebagai Critical To Quality 

(CTQ). Kesimpulan 1.Guna meminimalkan jumlah produk defect pada produk 

screw pan m5x13mm dan sekaligus menjaga serta meningkatkan kualitas produk 

yang dihasilkan, maka dilakukan suatu penelitian dengan topik meminimalkan 

produk defect 

 2.Tujuan utama dari tugas akhir ini adalah mengetahui faktor – faktor apa 

saja yang menyebabkan defect utama pada produk screw pan m5x13mm, serta 

memberikan usulan perbaikan yang dapat meminimalkan defect yang terjadi 

sekaligus kerugian yang diterima. Untuk itu, metode six sigma ini digunakan dalam 

upaya meningkatkan kualitas produk screw pan  melalui tahap DMAIC (Define,  

Measure,  Analyze,  Improve  dan  Control). Hasil dari pengolahan data tersebut 

akan menghasilkan suatu solusi pemacahan masalah yang akan dibuat dengan 

metode 5W + 1H. 3.Hasil dari penelitian ini adalah ditentukan penyebab defect 

sebanyak empat jenis yaitu 2
nd

 punch patah, 2
nd

 punch retak, dies kotor, dan 

flange miring.4.Usulan perbaikan untuk tiap jenis defect adalah lima rencana dari 

tiap permasalahan untuk tiap Jenis defect. 

 

 

Kata Kunci :Kualitas,Critical to Quality (CTQ), Baut screw pan, DMAIC 
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ABSTRACT 

 

PT. Garuda Metalido is a manufacturing company that produces bolts and 

nuts. In maintaining product quality there is a QCC (quality control circle) 

program conducted every year, with the impvoment program will certainly 

maintain quality and reduce the defect product. However, in the improvement 

program is still not maximal in applying the improve that is by inconsistent factor 

in mejalankan program so the defect that occurs in the process of making screw 

pan m5x13mm is still very high. The cause of the defect that occurred on the 

m5x13mm screw pan product was dominated by 2
nd

  punch broken by 38% and 

2
nd

 punch crack by 26% which will be qualified as Critical To Quality (CTQ). 

Conclusion 1.Guna minimizes the number of defect products on the screw pan 

m5x13mm product and simultaneously maintain and improve the quality of the 

resulting product, then conducted a study with the topic of minimizing defect 

products. 

2. The main purpose of this final project is to know what factors cause the 

main defect on the screw pan m5x13mm product, as well as provide improvement 

suggestions that minimize the defect as well as the losses received. For that, this 

six sigma method is used in an effort to improve the quality of screw pan products 

through DMAIC stage (Define, Measure, Analyze, Improve and Control). The 

result of the data processing will produce a problem solving solution that will be 

made with 5W + 1H method. 3 The result of this research is determined the cause 

of defect as many as four types namely 2
nd

 punch broken, 2
nd

 punch crack, dirty 

dies, and tilt flange. 4.The improvement for each type of defect is the five plans of 

each problem for each defect Type. 

 

 

Keywords: Quality, Critical to Quality (CTQ), Screw pan Bolt, DMAIC 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kegiatan produksi merupakan salah satu kegiatan yang utama, juga bisa 

dikatakan sebagai dapur perusahaan, karena pada kegiatan inilah bahan baku atau 

input akan diproses dengan bantuan peralatan, mesin, tenaga kerja, serta biaya 

hingga menjadi produk jadi atau output yang menjadi nilai tambah. Di era 

industrialisasi saat ini, wacana produktivitas sudah menjadi kewajiban jika hendak 

memenangkan persaingan dipasar global. Begitu pentingnya masalah ini sehingga 

tidak heran jika ada banyak perusahaan yang rela mengucurkan sejumlah dana 

bahkan memasukkannya sebagai budget tahunan untuk meningkatkan produktivitas 

pada proses produksinya. 

 Untuk dapat tetap bertahan dalam persaingan tersebut, maka salah satu cara 

yang dilakukan adalah dengan cara mengembangkan sistem produksi yang lebih 

effisien dan efektif. Kualitas produksi juga berperan penting seiring dengan tingkat 

persaingan di dunia industri yang semakin meningkat. Tuntutan konsumen semakin 

tinggi, mereka tidak hanya menginginkan harga yang bersaing, melainkan juga 

kualitas produk yang tinggi. 
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PT. Garuda Metalindo adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam 

pembuatan baut dan mur yang melayani berbagai pelanggan di pasar Original 

Equipment Manufacture (OEM) domestik maupun ekspor ke berbagai pasar OEM 

internasional termasukJepang, Jerman,Malaysia dan Thailand. Di antara pelanggan 

PT.Garuda Metalindo adalah Hino,Honda, Mitsubishi, Isuzu, Toyota, 

Yamaha,Hamaden, dll. 

Secara garis besar dalam proses pembuatan baut dan mur ini adalah 

serangkaian proses dari raw material sampai dengan barang jadi, di dalamnya 

terdapat beberapa tahapan proses, yang di mulai dari raw material, proses forming, 

proses thread rolling, proses heat treatment, packing serta delivery kepada 

pelanggan. Dalam proses tersebut  akan digunakan beberapa mesin atau peralatan 

produksi untuk melaksanakan setiap tahapan proses produksinya. Setiap tahapan 

proses produksi akan mempengaruhi tahapan proses lainnya sehingga 

ketergantungan antar proses yang tinggi menyebabkan performa produksi yang 

rendah. Ketika salah satu tahapan terganggu supply materialnya maka semua proses 

akan terganggu keluaran output, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian 

di lini dept forming PT. Garuda Metalindo Plant 2 Tangerang untuk mengetahui 

performa produksi lini dept forming, meneliti faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi terjadinya defect dan mengukur kenaikan produktivitasnya  dengan 

metode  Define, measure, analize, improve control ( DMAIC). 

Table 1.1 Berikut ini adalah data yang menunjukkan total defect mesin selama 

bulan Mei, Juni, Juli 2016 
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Table 1.1 Pengumpulan data  defect dan output blok B1 forming periode Mei,Juni 

dan Juli 2016 

No Mesin Total Defect Output Produk Persentase 

1 JBF-06401 16434 6968223 0.24% 

2 JBF-06402 11764 5798140 0.20% 

3 JBF-06403 19809 3212720 0.62% 

4 JBF-06404 7352 3778362 0.19% 

5 JBF-06405 5218 4760774 0.11% 

6 JBF-06406 1235 5608327 0.02% 

7 JBF-06407 1972 5598044 0.04% 

8 JBF-06408 2057 3926430 0.05% 

9 JBF-06301 1117 835091 0.13% 

Sumber : PT.Garuda Metalindo 

Dari table 1.1 menunjukkan defect tertinggi ada pada mesin JBF-06403 dengan 

total defect 19809. Adapun penyebabnya dapat bermacam-macam mulai dari 

perencanaan yang kurang efektif, cara kerja dan sikap karyawan, bahan baku serta 

proses kerja yang tidak efisien dan faktor mesin yang termasuk didalamnya 

menimbulkan defect pada produk screw pan m5x13mm. Berdasarkan uraian di atas, 

maka focus penelitian ini adalah bagaimana dapat meminimalkan produk defect 

screw pan m5x13mm pada bagian forming di mesin JBF-06403. 

Penggunaan metode DMAIC untuk menganalisis kualitas akan dapat 

mengetahui pokok karakteristik kualitas apa saja yang diinginkan oleh pelanggan 

yang selanjutnya akan diukur kinerja proses produksi dari segi tingkat DPMO 

(Defect Per Million Opportunities) dan level Sigma dimana jika sudah mencapai 6 

Sigma, tingkat kegagalannya adalah 3.4 kegagalan per satu juta kesempatan. 

Dengan menggunakan metode DMAIC juga akan menganalisa faktor-faktor apa 

saja yang menjadi akar penyebab masalah dari timbulnya kecacatan produk 

sehingga dapat menentukan tindakan perbaikan yang tepat untuk memperbaiki 

kualitas produk tersebut.  
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Dan pada tahap Improvement digunakan metode 5W+1H  untuk menentukan 

prioritas tindakan yang harus dilakukan. Terakhir pada tahap Control dilakukan 

pengendalian atau pemantauan terhadap standart baru yang telah ditetapkan.  

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian ini, maka rumusan 

masalahnya adalah Bagaimana cara mengetahui presentase defect proses produksi 

forming pada mesin JBF-06403 di department forming, dan mengidentifikasi 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap defect proses produksi mesin 

JBF-06403 departement forming dan tindakan  improvement dengan 

mengguanakan metode (Define, Measure, Analyze, Improve and Control) DMAIC 

pada department forming di mesin JBF-06403? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah menghitung 

defect  proses produksi pada mesin JBF-06403 di Departement forming serta 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya Defect proses 

produksi mesin JBF-06403 dept forming dan melakukan perbaikan di dept forming 

pada mesin JBF-06403 dengan menggunakan metode (Define, Measure, Analyze, 

Improve and Control) DMAIC  
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1.4 Batasan Masalah & Asumsi 

Agar pembahasan pada penelitian ini dapat mencapai tujuan maka perlu di 

tetapkan batasan masalah Selama proses berlangsung tidak ada perubahan proses di 

dalam proses poduksi di department forming pada penelitian. Adapun batasan 

masalah dalam penelitian ini adalalah 

1. Penelitian dilakukan pada Sub Dept.Forming  PT. Garuda Metalindo di 

Mesin JBF-06403 

2. Periode pengambilan data defect  proses produksi lini forming dari bulan 

Mei-Juli 2016 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Uraian yang jelas mengenai penulisan Tugas Akhir ini, digambarkan pada 

sistematika penulisan berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Meliputi latar belakang masalah, maksud dan tujuan penulisan, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Meliputi konsep-konsep yang menjadi landasan ataupun acuan di dalam 

penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Meliputi uraian tentang tata cara penyelesaian masalah secara sistematis 

dengan menggunakan flowchart. 
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Meliputi kumpulan data-data yang didapat dari perusahaan, untuk 

kemudian dikaji dengan melakukan perhitungan-perhitungan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Meliputi analisis penulis yang dihasilkan dari perhitungan dan pengolahan 

data yang dilakukan sebelumnya. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Meliputi kesimpulan akhir mengenai data-data yang diambil dan juga 

perhitungan yang dilakukan agar dapat memberikan saran-saran yang 

berguna untuk masa depan perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Proses Produksi 

2.1.1 Pengertian Proses Produksi 

 Perusahaan tidak terlepas dari proses produksi dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya. Oleh karena itu, perusahaan berusaha agar proses produksi dapat 

dilaksanakan dengan baik, ekonomis, serta mencegah timbulnya hambatan terhadap 

kegiatan operasi perusahaan. 

 Pengertian proses produksi menurut Aquilano (2001) adalah sebagai 

berikut:“ A system that uses resources to transform inputs into some desired 

outputs” 

 Sedangkan menurut Assauri (2004) definisi proses produksi adalah cara, 

metode dan teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau 

jasa dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, 

dana) yang ada 

 

2.1.2 Proses Produksi Terus Menerus (Continuous Processes) 

 Menurut beberapa ahli, pengertian proses produksi yang terus-menerus 

adalah sebagai berikut : 
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 Menurut Assauri (2004) proses produksi terus-menerus adalah : prosess 

produksi yang menggunakan mesin dan peralatan yang dipersiapkan untuk 

memproduksi produk dalam jangka waktu yang lama/panjang, tanpa mengalami 

perubahan untuk jenis produksi yang sama. 

 Menurut Handoko (2000) : proses produksi yang terus menerus adalah proses 

produksi yang memproduksi kumpulan-kumpulan produk dalam jumlah besar 

dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan kumpulan produk 

sebelumnya. 

 Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa proses produksi yang 

terus-menerus adalah suatu proses produksi yang memproduksi produk yang sejenis 

dalam jangka waktu yang panjang. 

 Menurut Assauri (2004) sifat-sifat atau cirri-ciri proses produksi yang terus-

menerus ialah : 

a. Produk yang dihasilkan dalam jumlah besar (produksi masal) dengan 

variasi sangat kecil dan sudah distandarisasi. 

b. Biasanya menggunakan system atau cara penyusunan berdasarkan 

urutan pengerjaan dari produk yang dihasilkan, yang disebut product 

lay out atau department by product. 

c. Mesin-mesin yang dipakai dalam mesin produksi adalah mesin-mesin 

yang bersifat khusus untuk menghasilkan produk tersebut, yang 

dikenal dengan nama special purpose machines. 

d. Oleh karena mesin-mesinya yang bersifat khusus dan biasanya agak 

otomatis, maka pengaruh individual operator terhadap produk yang 
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dihasilkan kecil sekali, sehingga operatornya tidak perlu mempunyai 

keahlian atau skill yang tinggi untuk pengerjaan produk tersebut. 

e. Jika salah satu mesin atau peralatan terhenti atau rusak, maka seluruh 

proses produksi akan terhenti. 

f. Mesinnya bersifat khusus dan variasi dari produksinya kecil maka job 

structurenya sedikit dan jumlah tenaga kerjanya tidak perlu banyak. 

g. Persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses adalah lebih rendah 

dari pada intermittent process,manufacturing. 

 

2.2 Kualiatas 

2.2.1 Definisi Kualitas (Mutu) 

Mutu adalah sesuatu yang diputuskan oleh pelanggan. Mutu didasarkan pada 

pengalaman aktual pelanggan terhadap produk atau jasa, diukur berdasarakan 

persyaratan pelanggan tersebut dan selalu mewakili sasaran yang bergerak dalam 

pasar yang penuh persaingan (Feigenbaum) 

Menurut Feigenbaum (1992) mutu produk atau jasa diartikan sebagai 

keseluruhan   gabungan   karakteristik   produk   dan   jasa   dari   pemasaran,   

rekayasa, pembuatan dan pemeliharaan yang membuat produk atau jasa digunakan 

memenuhi harapan – harapan pelanggan. 

Menurut Nasution (2004), dalam mendefinisikan kualitas produk ada lima 

pakar utama dalam Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management) yang 

saling berbeda pendapat tetapi maksudnya sama. Di bawah ini dikemukakan 

pengertian kualitas dari lima pakar TQM. 
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Menurut   Juran   (Hunt,   1993) Kualitas   produk   adalah   kecocokan 

penggunaan produk (fitness for use) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan. Kecocokan penggunaan suatu produk adalah apabila produk 

mempunyai daya tahan penggunaannya lama, produk yang digunakan akan 

meningkatkan citra atau status konsumen yang memakainya, produknya tidak 

mudah rusak, adanya jaminan kualitas dan kesesuaian etika bila digunakan. Khusus 

untuk jasa diperlukan pelayanan kepada pelanggan yang ramah tamah, sopan 

santun serta jujur, yang dapat menyenangkan atau memuaskan pelanggan. 

Menurut Crosby (1997) menyatakan, bahwa kualitas adalah conformance 

to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu 

produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah 

ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses produksi dan produk jadi. 

Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, 

namun dari beberapa definisi di atas terdapat beberapa persamaan, yaitu dalam 

elemen sebagai berikut : 

• Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

• Kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses dan lingkungan. 

• Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang 

dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang 

berkualitas pada masa mendatang). 

Kualitas pada industri manufaktur selain menekankan pada produk yang 

dihasilkan, juga perlu diperhatikan kualitas pada proses produksi (Ariani, 2003). 

Bahkan, yang terbaik adalah apabila perhatian pada kualitas bukan pada produk 

akhir, melainkan proses produksinya atau produk yang masih ada dalam proses 
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(work in process), sehingga apabila 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. Hal ini dapat dicapai 

melalui penentuan metode-metode yang dapat diterapkan, termasuk teknik-teknik 

statistika dan lainnya (Gaspersz, 2003). Untuk menghasilkan produk dengan 

kualitas yang baik maka variasi yang terjadi harus diperkecil.  

Untuk dapat menyelesaikan masalah cacat produk, tidak semua penyebab 

dapat di atasi sekaligus, perusahaan harus mampu mengidentifikasi masalah-

masalah apa yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Oleh karena  itu, diperlukan 

suatu metode untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

 

2.3  Six Sigma  

2.3.1 Pengertian Six Sigma  

Menurut beberapa ahli six sigma dapat disimpulkan sebagai berikut :  

Menurut Brue (2002) : Six Sigma adalah konsep statistik yang mengukur 

suatu proses yang berkaitan dengan cacat pada level enam (six) sigma hanya ada 

3,4 cacat dari sejuta peluang. Six Sigma pun merupakan falsafah manajemen yang 

berfokus untuk menghapus cacat dengan cara menekankan pemahaman, 

pengukuran dan perbaikan proses.  

Menurut Gasperz (2001) : Six Sigma merupakan suatu metode atau tehnik 

pengendalian dan peningkatan kualitas dramatik yang merupakan terobosan baru 

dalam bidang manajemen kualitas. Berdasarkan pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa six sigma merupakan sebuah metode atau tehnik baru dalam hal 
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pengendalian dan peningkatan produk dimana sistem ini sangat komperehensif dan 

fleksibel untuk mencapai, mempertahankan dan memaksimalkan kesuksesan suatu 

usaha. Dimana metode ini dipengaruhi oleh kebutuhan pelanggan dan penggunaan 

fakta serta data dan memperhatikan secara cermat sistem pengelolaan, perbaikaan 

dan penanaman kembali dalam suatu proses. 

 

2.3.2 Tema Six Sigma  

Menurut Pande (2002), terdapat enam tema dalam six sigma, yaitu :  

1. Fokus yang sungguh-sungguh pada pelanggan Dalam six sigma, pelanggan 

menjadi prioritas utama. Six sigma menjelaskan bagaimana perusahaan 

menentukan persyaratan pelanggan, sehingga dapat memenuhi keinginan 

dan kebutuhan pelanggan.  

2. Manajemen yang digerakkan oleh data dan fakta Six sigma mengambil sikap 

"manajemen yang digerakkan oleh data dan fakta". Six sigma dimulai 

dengan memberi penjelasan tentang ukuranukuran kunci apa yang menjadi 

kunci pengukur kinerja bisnis. Selanjutnya, menerapkan data dan analisis 

untuk membangun pemahaman terhadap variabel-variabel kunci dan hasil-

hasil optimal. Six sigma membantu para manajer untuk mendukung 

keputusan dan solusi yang dikendalikan oleh fakta.  

3. Fokus pada proses, manajemen oleh fakta dalam six sigma, proses dalah 

tempat untuk memulai tindakan. Six sigma meyakinkan para pemimpin dan 

manajer bahwa penguasaan proses merupakan cara untuk membangun 

keunggulan kompetitif dan mengirimkan nilai pada pelanggan. 
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4. Manajemen proaktif Proaktif adalah lawan dari reaktif, yang berarti 

bertindak sebelum terjadinya suatu peristiwa. Namun dalam dunia nyata, 

tindakan proaktif sering diabaikan. Misalnya, menentukan prioritas yang 

jelas dan memfokuskan pada pencegahan masalah versus mangatasi 

masalah. Six sigma mencakup sejumlah alat dan praktek yang menggantikan 

kebiasaan reaktif dengan gaya manajemen yang proaktif, dinamis dan 

responsif. 

5. Kolaborasi tanpa batas Six sigma memperluas peluang untuk kolaborasi jika 

orang-orang dalam perusahaan dapat melakukan hak dan kewajibannya 

secara seimbang. Dengan demikian, tidak ada saling ketergantungan yang 

besar dalam sebuah proses di semua bagian. Kolaborasi tanpa batas dalam 

six sigma tidak berarti mengorbankan diri sendiri, melainkan menuntut 

sikap untuk menggunakan pengetahuan terhadap pelanggan dan proses 

untuk memperoleh keuntungan bagi semua bagian. 

6. Dorongan untuk sempurna Tidak ada perusahaan yang akan memasuki six 

sigma tanpa ide-ide dan pendekatan-pendekatan baru yang memungkinkan 

terjadinya risiko. Jika sebuah perusahaan menemukan jalan menuju 

kesempurnaan (biaya lebih rendah, produktivitas meningkat dan lain-lain), 

tetapi tidak berani melaluinya dan takut akan adanya konsekuensi 

kesalahan, maka perusahaan tersebut tidak akan pernah mencoba. Six sigma 

mendorong perusahaan untuk terus-menerus melangkah menuju 

kesempurnaan serta bersedia untuk menerima dan mengelola kemunduran 

yang terjadi.  

 



14 

 

 

2.3.3 Konsep Six Sigma  

Konsep Six sigma adalah apabila produk diproses pada tingkat kualitas six 

sigma, maka perusahaan boleh mengharapkan 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan 

atau mengharapkan 99,999 % dari apa yang diharapkan pelanggan. Six sigma juga 

menerapkan strategi atau terobosan dalam perusahaan yang memungkinan 

perusahaan tersebut dapat maju dan meningkat pesat tingkat produktivitasnya 

Gasperz (2002).  

Terdapat enam aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam aplikasi konsep Six 

sigma, yaitu:  

1. Identifikasi produk  

2. Identifikasi pelanggan  

3. Identifikasi kebutuhan dalam memproduksi produk untuk pelanggan 

4. Definisi proses 

5.  Hindarkan kesalahan dalam proses dan hilangkan pemborosan (waste)  

6. Tingkatkan proses secara terus-menerus.  

Dalam bidang manufacturing, langkah-langkah untuk konsep Six sigma lebih 

eksplisit, yaitu: 

1. Identifikasi karateristik kualitas yang akan memuaskan pelanggan. 

2. Klasifikasikan karateristik kualitas itu sebagai hal kritis yang harus 

dikendalikan. 

3. Menentukan apakah setiap karateristik kualitas yang diklasifikasikan itu 

dapat dikendalikan melalui pengendalian material, mesin-mesin, proses 

kerja, dll.  
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4. Menentukan batas maksimum toleransi CTQ yang diinginkan untuk setiap 

karakteristik kualitas yang diklasifikasikan itu (menentukan nilai USL dan 

LSL) 19 USL : Upper Specification Limit LSL : Lower Specification 

Limit. 

5. Tentukan variasi proses untuk setiap karateristik kualitas yang 

diklasifikasikan itu.  

6. Lakukan pengembangan produk dan proses.  

 

2.3.4 Sejarah Six Sigma 

Cikal bakal munculnya Six Sigma di Motorola dimulai pada tahun 1979. 

Dalam sebuah rapat manajemen, eksekutif Motorola pada saat itu, Art Sundry, 

mengatakan bahwa “ The Reel Problem at Motorola is that our quality stink !“ atau 

dalam bahasa Indonesia “ Masalah Motorola yang sebenarnya adalah buruknya 

kualitas!” ( Harry dan Schoeder, 2000 ). Pada saat itu Motorola kalah bersaing 

dengan perusahaanperusahaan lain terutama dari jepang, yang dapat menghasilkan 

produk dengan kualitas yang lebih baik tapi dengan harga yang lebih murah. Sejak 

saat itu, para pakar di Motorola mulai memikirkan cara untuk menghasilkan produk 

dengan kulaitas yang lebih tinggi tetapi dengan biaya yang rendah. Hal inilah yang 

membawa Motorola pada Six Sigma, suatu inisiatif yang pada awalnya berfokus 

pada perbaikan kualitas melalui pemakaian ukuran-ukuran yang eksak( exact 

measurment ) untuk mengantisipsi masalah, bukan untuk bereaksi terhadap 

masalah. Dengan kata lain Six Sigma mengharuskan perusahaan menjadi proaktif 

bukannya reaktif terhadap masalah kualitas ( Harry dan Schroeder, 2000, h.10).  
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Puncak dari awal kesuksesan Motorola adalah dengan keluarnya produk 

penyentara (pager) yang diberi nama “Bandit” yang dibuat dengan menerapkan Six 

Sigma. Penyentara ini memiliki waktu siklus yang sangat singkat, sangat handal ( 

reliable ) dan mempunyai rata-rata umur pakai yang diperkirakan sampai 150 

tahun. Selain itu, karena prosesnya sudah didesain untuk memproduksi produk 

secara hampir tanpa cacat ( Virtually defect free ), Motorola tidak melakukan 

pengujian terhadap produk penyeranta  ini.  

Setelah 4 tahun menerapkan Six Sigma, penghematan yang diterima 

perusahaan mencapai $ 2,2 juta. Untuk kesuksesannya menerapkan Six Sigma, 

Motorola mendapatkan Malcolm Baldridge National Quality Award pada tahun 

1998 ( Bergman dan Klefsjo, 1994). Pada tahun 1993, kebanyakan proses yang ada 

di Motorola sudah mencapai tingkat hampir 6 sigma. 

 

2.3.5 Tahap-Tahap Implementasi Pengendalian Kualitas Six Sigma  

Di dalam pengaplikasian pengendalian kualitas dengan menggunakan 

metode Six Sigma menggunakan metode DMAIC atau Define, Measure, Analyze, 

Improve, Control. (Gasperz, 2002). 

 

Gambar 2.1 Fase-fase DMAIC. 

Sumber : Gasperz (2002).   
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Pada Gambar 2.5  menjelaskan bahwa tahap-tahap dari proses DMAIC 

dapat dimulai dari tahap Define (Identifikasi masalah), tahap Measure 

(Pengukuran), tahap Analyze (Penganalisaan), tahap Improve (Peningkatan) dan 

yang terakhir tahap Control (Pengendalian). 

1. Define  

Define merupakan langkah pengoperasian pertama dalam peningkatan 

kualitas berdasarkan Six Sigma. Didalam tahap ini memerlukan 

pendefinisian terhadap beberapa hal yang terkait dengan : 

a. Kriteria pemilihan proyek Pemilihan proyek yang terbaik adalah 

berdasarkan identifikasi proyek yang terbaik sepadan dengan 

kebutuhan, kapabilitas dan tujuan organisasi yang sekarang 

b. Mendefinisikan peran orang-orang yang terlibat dalam proyek Six 

Sigma Terdapat beberapa orang atau kelompok dengan peran 

generik serta gelar yang dipakai dalam program Six Sigma. 

2. Measure  

Measure merupakan langkah tradisional yang kedua dalam program 

peningkatan kualitas Six Sigma. Terdapat tiga hal pokok yang harus 

dilakukan, yaitu : 

a. Memilih atau menentukan karakteristik kualitas (CTQ) kunci yang 

berhubungan langsung dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. 

Pada umumnya karateristik kualitas yang sesuai dalam pengukuran 

kualitas akan berbeda untuk setiap perusahaan, tetapi pada 

umumnya karateristik yang dipertimbangkan dalam pengukuran 

kualitas 
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b. Pengukuran baseline kinerja pada tingkat output karena proyek 

peningkatan kualitas Six Sigma yang ditetapkan akan difokuskan 

pada upaya peningkatan kualitas menuju ke arah zero defect 

sehingga memberikan kepuasaan total kepada pelanggan, maka 

sebelum proyek dimulai, kita harus mengetahui tingkat kinerja yang 

sekarang atau dalam terminologi Six Sigma disebut sebagai baseline 

kinerja, sehingga kemajuan peningkatan yang dicapai setelah 

memulai proyek Six Sigma dalam diukur selama berlangsungnya 

proyek Six Sigma. Baseline kinerja dalam six sigma ditetapkan 

dengan menggunakan satuan pengukuran DPMO (Defect per 

Million Oppurtunities) dan tingkat kapabilitas sigma (sigma level). 

3. Analyze  

Analyze merupakan langkah operasional yang ketiga dalam program 

peningkatan kualitas Six Sigma. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pada 

tahap ini, yaitu:  

a. Menentukan stabilitas dan kemampuan (kapabilitas) proses. Proses industri 

dipandang sebagai suatu peningkatan terus-menerus (continous 

improvement) yang dimulai dari sederet siklus sejak adanya ide-ide untuk 

menghasilkan suatu produk (barang dan atau jasa), pengembangan produk, 

proses produksi atau operasi, sampai kepada distribusi kepada pelanggan. 

Pemahaman tentang proses industri yang diperlukan adalah memahami 

bagaimana suatu proses itu bervariasi dariwaktu ke waktu dalam 

menghasilkan produk (statistical thinking), sehingga dapat diambil tindakan 

yang tepat untuk menigkatkan kinerja dari proses industri itu menuju 
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ketingkat kegagalan nol (zero defect) dengan menggunakan bantuan alat-

alat statistika (statistical tool).  

Variasi adalah ketidakseragamaan dalam system industri sehingga 

menimbulkan perbedaan kualitas pada produksi yang dihasilkan. Ada dua 

sumber atau penyebab timbulnya variasi, yaitu:  

1. Variasi penyebab khusus (special causes variation) adalah 

kejadian-kejadian di luar sistem industri yang mempengaruhi 

variasi dalam system industri itu.  

2. Variasi penyebab umum (common causes variation) adalah 

faktorfaktor di dalam system industri atau yang melekat dalam 

proses industri yang menyebabkan timbulnya variasi dalam 

system industri serta hasil-hasilnya. 

b. Mengidentifikasikan sumber-sumber dan akar penyebab masalah kualitas 

Proyek six sigma membutuhkan :  

1. Identifikasi masalah secara tepat. 

2. Menemukan sumber masalah dan akar penyebab dari masalah 

kualitas ini.  

3. Mengajukan solusi masalah kualitas yang efektif dan efisien. 

Menururt Gasperz (2002) Sumber penyebab masalah kualitas yang 

ditemukan berdasarkan prinsip 7M, yaitu: 

• Manpower (tenaga kerja), berkaitan dengan kekurangan dalam 

pengetahuan, kekurangan dalam ketrampilan dasar yang 

berkaitan dengan mental dan fisik, kelelahan, stress, 

ketidakpedulian, dll.  
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• Machiness (mesin dan peralatan), berkaitan dengan tidak ada 

system perawatan preventif terhadap mesin produksi, termasuk 

fasilitas dan peralatan lain tidak sesuai dengan spesifikasi tugas, 

tidak dikalibrasi, terlalu complicated, terlalu panas, dll. 

• Methods (metode kerja), berkaitan dengan tidak adanya 

prosedur dan metode kerja yang benar, tidak jelas, tidak 

diketahui, tidak terstandarisasi, tidak cocok, dll. Materials 

(bahan baku dan bahan penolong), berkaitan dengan ketiadaan 

spesifikasi kualitas dari bahan baku dan bahan penolong yang 

ditetapkan, ketiadaan 35 penanganan yang efektif terhadap 

bahan baku dan bahan penolong itu,dll. 

• Media/ Environment, berkaitan dengan tempat dan waktu kerja 

yang tidak memperhatikan aspek-aspek kebersihan, kesehatan, 

keselamatan kerja, dan lingkungan kerja yang kondusif, 

kekurangan dalam lampu penerangan, ventilasi yang buruk 

kebisingan yang berlebihan,dll.  

• Motivation (motivasi), berkaitan dengan ketiadaan sikap kerja 

yang benar dan professional, yang dalam hal ini disebabkan oleh 

system balas jasa dan penghargaan yang tidak adil kepada tenaga 

kerja.  
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4. Improve  

Dalam langkah ke empat ini, tim peningkatan kualitas Six Sigma harus 

kreatif dalam mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas (berdasarkan 

target perusahaan) agar lebih baik dan efisien. Dalam perbaikan proses, improve 

yang dilakukan seperti mengembangkan ide untuk meniadakan akar masalah, 

mangadakan pengujian dan mengukur hasil. Pada langkah ini ditetapkan suatu 

rencana tindakan untuk melaksanakan peningkatan kualitas six sigma. 

 Rencana tersebut mendeskripsikan tentang sumber daya serta prioritas atau 

alternative yang dilakukan. Dalam proses Improve menggunakan diagram sebab 

akibat dengan metode 5W-1H yang diterapkan pada sebab-sebab seperti:  

1. Manusia, dimana peningkatan ketrampilan kerja karyawan dengan 

mengambil sampel karyawan bagian produksi. 

2. Bahan yaitu terdiri dari penyeleksian bahan baku input dan harus sesuai 

dengan standard perusahaan.  

3. Lingkungan, dimana lingkungan tempat perusahaan beroperasi dan 

sebagai kantor sangat mendukung untuk diadakannya produksi.  

4. Peralatan, dimana pemeliharaan mesin dan mengganti mesin yang 

sudah tidak layak jalan atau digunakan.  

5. Metode kerja, penerapan metode kerja dengan pengendalian mutu 

terpadu dengan menggunakan metode six sigma untuk penetapan 

tingkat pencapaian kualitas yang dapat memuaskan pelanggan.  

6. Pengukuran, dimana pengukuran menggunakan metode six sigma yaitu 

dengan dilakukan tiap proses produksi.  
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7. Karateristik kualitas, yaitu produk dengan kualitas baik dengan tingkat 

kerusakan produk lebih sedikit, sehingga pencapaian kepuasan 

konsumen terpenuhi. 

Dengan penjabaran diagram tulang ikan atau diagram Ishikawa 

tersebut,maka langkah berikutnya adalah penerapan dengan menggunakan metode 

5W-1H, yaitu: 

1. Apa (What) adalah apa yang menjadi target utama dengan menetapkan 

penyebab yang paling utama yang dapat diperbaiki.  

2. Mengapa (Why) adalah mengapa rencana tindakan itu diperlukan 

dengan mencari alasan dan membandingkan antara produk yang bagus 

dengan produk cacat atau rusak.  

3. Dimana (Where) adalah dimana rencana itu akan dilaksanakan  

4. Bilamana (When) adalah bilamana aktivitas rencana tindakan itu akan 

terbaik untuk dilaksanakan.  

5. Siapa (Who) adalah siapa yang akan mengerjakan aktivitas rencana 

tindakan itu, yaitu dengan mengidentifikasi struktur organisasi untuk 

menentukan jabatan atau posisi yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan langkah perbaikan.  

6. Bagaimana (How) adalah bagaimana langkah-langkah dalam 

penerapan tindakan peningkatan itu. 

5. Control 

Control Merupakan tahap operasional terakhir dalam upaya 

peningkatan kualitas berdasarkan Six Sigma. Pada tahap ini hasil 

peningkatan kualitas di dokumentasikan dan di sebarluaskan, praktik-
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praktik terbaik yang sukses dalam peningkatan proses distandarisasikan dan 

disebarluaskan, prosedur di dokumentasikan dan dijadikan sebagai 

pedoman standard, serta kepemilikan atau tanggung jawab ditransfer dari 

tim kepada pemilik atau penanggung jawab proses. Terdapat dua alasan 

dalam melakukan standarisasi, yaitu :  

a.  Apabila tindakan peningkatan kualitas atau solusi masalah itu tidak 

distandarisasi, terdapat kemungkinan bahwa setelah periode waktu 

tertentu, manajemen dan karyawan akan menggunakan kembali cara 

kerja yang lama sehingga memunculkan kembali masalah yang telah 

terselesaikan itu.  

b.  Apabila tindakan peningkatan kualitas atau solusi masalah itu tidak di 

standarisasikan dan di dokumentasikan, maka terjadi kemungkinan 

setelah periode waktu tertentu apabila terjadi pergantian manajemen 

dan karyawan, orang baru akan menggunakan cara kerja yang akan 

memunculkan kembali masalah yang sudah pernah terselesaikan oleh 

manajemen dan karyawan terdahulu. 

 2.3.6 Manfaat Six Sigma 

 Menurut Pande (2002) ada beberapa manfaat six sigma bagi perusahaan, 

yaitu:  

1. Menghasilkan sukses berkelanjutan Cara untuk melanjutkan 

pertumbuhan dan tetap menguasai pertumbuhan sebuah pasar yang 

aman adalah dengan terus-menerus berinovasi dan membuat kembali 

organisasi. Six sigma menciptakan keahlian dan budaya untuk terus-

menerusbangkit kembali.  
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2. Mengatur tujuan kinerja bagi setiap orang Dalam sebuah perusahaan, 

membuat setiap orang bekerja dalam arah yang sama dan berfokus pada 

tujuan bersama. Masing-masing fungsi, unit bisnis dan individu 

mempunyai sasaran dan target yang berbeda-beda. Sekalipun demikian, 

ada hal yang dimiliki oleh semua orang didalam atau di luar perusahaan. 

Six sigma menggunakan hal tersebut untuk 39 menciptakan sebuah 

tujuan yang konsisten. Tujuan six sigma yakni sempurna 99,9997 % 

atau cacat dalam sejuta peluang. 

3. Memperkuat nilai pada pelanggan Dengan persaingan yang ketat di 

setiap industri hanya pengiriman produk dan jasa yang bermutu atau 

bebas cacat tidaklah menjamin sukses. Fokus pada pelanggan pada inti 

six sigma artinya mempelajari nilai apa yang berarti bagi para pelanggan 

dan merencanakan bagaimana mengirimkannya kepada mereka secara 

menguntungkan. 

4. Mempercepat tingkat perbaikan Dengan teknologi informasi yang 

menentukan kecepatan langkah, harapan pelanggan terhadap perbaikan 

semakin nyata. Perusahaan yang tercepat melakukan perbaikan. 

Kemungkinan besar akan memenangkan persaingan. Dengan 

meminjam alat-alat dan ide-ide dari banyak disiplin ilmu, six sigma 

membantu sebuah perusahaan untuk tidak hanya meningkatkan kinerja 

tetapi juga meningkatkan perbaikan. 

5. Mempromosikan pembelajaran dan "cross-pollination" Six sigma 

merupakan sebuah pendekatan yang dapat meningkatkan dan 

mempercepat pengembangan dan penyebaran ide-ide baru di sebuah 
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organisasi keseluruhan. Orang-orang yang terlatih dengan keahlian 

dalam banyak proses serta bagaimana mengelola dan memperbaiki 

proses, dapat dipindah ke divisi lain dengan kemampuan untuk 

menerapkan proses dengan lebih cepat.  

 

2.4 Diagram Sebab-Akibat (Cause and Effect Diagram) 

Diagram sebab-akibat (atau juga disebut Diagram Tulang-ikan, Diagram 

Ishikawa) dikembangkan oleh kaoru Ishikawa dan pada awalnya digunakan oleh 

bagian pengendali kualitas untuk menemukan potensi penyebab masalah dalam 

proses manufaktur yang biasanya melibatkan banyak variasi dalam sebuah proses. 

Menurut Nasution (2005) Diagram sebab-akibat adalah suatu pendekatan 

terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam 

menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan 

yang terjadi.  

Menurut Grant (1993) dalam industri manufaktur, pembuatan diagram 

sebab-akibat ini dapat menggunakan konsep “5M-1E”, yaitu: machines, methods 

measure measurements, men/women, dan environment. Sedangkan dalam bidang 

pelayanan dapat memakai pendekatan “3P-1E” yang terdiri dari: procedures,  

policies, people, serta equipment. Berikut adalah gambar diagram sebab akibat yang 

telah dijelaskan di atas.  
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Gambar 2.2 Diagram Sebab-Akibat (Ishikawa Diagram) 

Sumber : Grant (1993) 

 

2.5 Peta kendali 

 Peta kendali adalah garfik dengan mencantumkan batas maksimaum dan 

batas minimum yang merupakan batas daerah pengendalian (Girant, Eugene, 

Leavenwoth, R.S., Pengendalian Kualitas Statis). 

 Tujuan menggambarkan peta kendali adalah untuk menetapkan apakah 

setiap titik pada grafik normal atau tidak normal dan dapat mengetahui perubahan 

dalam proses dari mana data dikumpulkan, sehingga setiap titik pada grafik harus 

mengidikasikan dengan cepat dari proses mana data diambil.Sebuah peta kendali 

terdiri garis pusat (Control Line),  sepasang batas kendali masing-masing diletakan 

diatas (Upper Control Limit) dan dibawah (Lower Control Limit) dan nilai 

karakteristik.  

 Bila semua nilai digambarkan didalam batas kendali dalam tanpa 

kecendurungan khusus, maka proses dipandang sebagai keadaan terkendali. 

Sedangkan bila mereka jatuh diluar batas kendali atau menunjukkan bentuk lain, 

maka proses ditetapkan diluar jalur kendali. 
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Peta kendali dapat digunakan untuk : 

1. Membedakan variasi yang bersifat cacat (random) terhadap variasi yang 

timbul akibat sebab-sebab tertentu. 

2. Memonitor terjadinya perubahan proses. 

3. Membantu menentukan sebab-sebab terjadinya suatu variasi. 

 

2.5.1 Peta Kendali Atribut 

Atribut seperti didefinisikan dalam kualitas merujuk kepada karakteristik 

kualitas yang sesuai dengan spesifikasi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. 

Peta kendali atribut yaitu peta kendali untuk mengukur data yang bersifat atribut 

(Besterfield. Dale. H, dkk, Total Quality Management). Pengendalian data yang 

bersifat atribut dilakukan apabila pengukuran tidak mungkin dilakukan, 

contohnya inspeksi secara visual seperti penentuan cacat warna, goresan, dan 

sebagainya atau bila pengukuran tidak dilakuakn karena keterbatasan waktu, 

biaya, atau keperluan lainnya. 

 

2.5.2 Peta Kendali p 

Peta kendali p adalah bagan untuk proporsi unit yang ditolak dalam 

suatu sample karena tidak sesuai terhdapat spesifikasi (Mc Graw Hill, Human 

Resource Management). Dalam hal ini tidak diperlukan ukuran lot yang 

konstan. Langkah- langkah Pembuatan Peta Kendali p : 

1. Lakukan pemeriksaan terhadap n buah item yang cacat (p). Ulangi 

pemeriksaan untuk sample lain yang diambil dari lot produksi atau 

waktu produksi yang lain. 
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2. Untuk setiap pemeriksaan (sample i), hitung fraksi cacat dengan rumus  

𝑃𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑡𝑜𝑙𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎
   

3. Hitung rata-rata fraksi cacat dari seluruh item yang diperiksa dengan 

rumus : 

�̅� =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎
   

Dimana k = Jumlah sample yang diperiksa. 

4. Hitung standar deviasi fraksi cacat dengan rumus :  

𝑠𝑖√
�̅�(1−�̅�)

𝑛1
   

5. Buat peta p dengan batas-batas kendali sebagai berikut : 

a. Garis Sentral (Central Limit)    : CL = �̅� 

b. Batas Kendali Atas (Upper Control Limit) : UCL = p + 3 

√
�̅�(1−�̅�)

𝑛1
 

c. Batas Kendali Bawah ( Lower Control Limit)  : LCL = p – 3 

√
�̅�(1−�̅�)

𝑛1
 

6. Plot Fraksi cacat p untuk setiap pemeriksaan (sample) pada peta kendali 

yang dibuat pada langkah 5. Pada tahapan konstruksi peta ini jika 

terdapat data-data yang keluar dari control dan diketahui penyebabnya, 

buang data dan lakukan perhitungan ulang untuk mendapatkan CL, 

UCL, dan LCL revisi sampai semua data berada dalam kendali. 

7. Interpretasi peta kendali yang terbentuk dan lakukan analisis 

terhadapnya. 



29 

 

 

 

Gambar 2.3 Contoh Peta Kendali p 

Sumber : Besterfield. Dale (2001) 

 

2.6 Pareto Chart  

Pareto chart adalah diagram yang dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi 

Italia yang bernama Vilfredo Pareto pada abad ke 19. Pareto chart digunakan untuk 

memperbandingkan berbagai kategori kejadian yang disusun menurut ukurannya, 

dari yang paling besar di sebelah kiri ke yang paling kecil di sebelah kanan. Susunan 

tersebut akan membantu kita untuk menentukan pentingnya atau prioritas kategori 

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

masalah utama dalam prosesnya (Nasution, 2005). Pareto chart dapat menunjukkan 

prioritas penyimpangan dan memusatkan perhatian pada persoalan utama yang 

harus ditangani dalam upaya perbaikan. 
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Gambar 2.4 Skema Pareto Chart 

Sumber : Nasution (2005) 

 

2.6.1 Kegunaan Pareto Chart  

Pareto Chart bertujuan untuk menemukan atau mengetahui prioritas utama 

dari masalah yang dihadapi dan merupakan kunci dalam penyelesaian masalah yang 

dihadapi dan perbandingan terhadap keseluruhan. Sebuah pareto chart 

menunjukkan masalah apa yang pertama harus kita pecahkan untuk menghilangkan 

kerusakan dan memperbaiki operasi. Item cacat yang paling sering muncul 

ditangani terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan item cacat tertinggi kedua 

dan seterusnya. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Pada tabel berikut ini menjelaskan ringkasan dari beberapa penelitian 

terdahulu yang mempunyai hubungan antara hasil produksi dan produk defect 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO Penulis Volume Judul Uraian 

1 

K.Ganguly International Journal 

For Quality Research 

Vol 6, No. 3, 2012 

Improvement Proses 

For Rolling Mill 

Throught The 

DMAIC  Six Sigma 

Approach 

Eisenhower (2008) menggunakan metodologi DMAIC untuk 

menunjukkan bahwa data kinerja kualitas dinyatakan sebagai 

biasa persentase tingkat cacat bisa diubah menjadi berbagai 

vital, metrik Six Sigma dan bahwa ini dapat digunakan untuk 

mengembangkan wawasan sistem mutu perusahaan 

2 

Ripon Kumar 

Chakrabortty1 

Tarun Kumar 

Biswas Iraj 

Ahmed 

International Journal 

For Quality Research  

VOL 7(1) 127 -140 

UDC – 65.018 

Accepted 26 February 

2013 

Reducing Process 

Variability By Using 

DMAIC Model ; A 

Case Study In 

Bangladesh 

Ditahardiyani et.al (2008) telah disajikan enam sigma 

metodologi dan implementasinya dalam proses pengemasan 

primer dari Cranberry minum. pendekatan DMAIC telah 

digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan kemasan 

primer proses, yang memiliki variabilitas yang tinggi dan 

cacat output 

3 

Md. Enamul 

Kabir, S. M. 

Mahbubul 

Islam Boby, 

Mostafa Lutfi 

International Journal 

of Engeneering and 

Technology Volume 3 

No. 12, December, 

2013 

Productivity 

Improvement by 

using Six-Sigma 

Metodologi DMAIC menggunakan struktur proses-langkah. 

Langkah umumnya berurutan; Namun, beberapa kegiatan dari 

berbagai langkah dapat terjadi bersamaan atau mungkin 

berulang. Kiriman untuk langkah yang diberikan harus 

diselesaikan sebelum persetujuan gerbang formil. 

4 

Nilmani  

Sahu1 & 

Sridar2 

International Journal  

of Mechanical and 

Produkction 

Engineering Reseacrh 

and Development  ( 

IJMPERD)Vol. 3, Issue 

4, Oct 2013, 11-22 

Six Sigma 

Implentation Using 

DMAIC Approach-A 

Case Study In A 

Cylinder Liner 

Manufacture 

Tushar Desai dan. Shrivastava (2008) berkaitan dengan 

penerapan Six Sigma DMAIC (Define-Measure-Analis-

Improve-Control) metodologi dalam suatu industri yang 

menyediakan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, 

mengukur dan menghilangkan sumber variasi dalam proses 

operasional yang bersangkutan, untuk mengoptimalkan 

variabel operasi, meningkatkan dan mempertahankan kinerja. 

 



32 

 

 

NO Penulis Volume Judul Uraian 

5 

L Ramanan1 , 

Dr M Kumar2 , 

Dr Kpv 

Ramanakumar3 

International 

Journal of Business 

and Management 

invention Volume 3 

Issue 1( January. 

2014) PP.36-40 

Six Sigma - DMAIC 

Framework for 

Enhancing Quality in 

Engineering Educational 

Institutions 

Upaya telah dilakukan dalam pekerjaan ini untuk memberikan 

kerangka yang lebih luas dari pendekatan DMAIC 

mempengaruhi kualitas pendidikan teknik di tingkat mikro dari 

Institusi sendiri dengan memanfaatkan keberhasilan Industries 

dalam menerapkan enam sigma untuk masalah yang kompleks 

6 

Dino Caesaron, 

Tandianto 

Jurnal PASTI UMB 

Volume IX No 3, 

248 – 256 

Penerapan Metode Six 

Sigma Dengan 

Pendekatan DMAIC 

Pada Proses Handling 

Painted Body BMW X3 

(Study Kasus 

PT.TJAHJA) 

DMAIC dilakukan secara sistematik berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan fakta menuju target six sigma yaitu 3,4 

DPMO (Defect per Million Opportunity) serta tentunya 

meningkatkan profitabilitas dari perusahaan (Vanany dkk., 

2007). 

7 

Seftyan Vendi 

Irawan 

Jurnal PASTI UMB 

Volume VIII No 3, 

411 – 422 

Pendekatan Metode Six 

Sigma (DMAIC) Dan 

Proses Audit (CPPP) 

Untuk Peningkatan 

Kualitas di PT.IGP 

Peningkatan kualitas dengan metode Six Sigma (DMAIC) 

dengan proses audit (CPPP) pada dasarnya mempunyai tujuan 

yang sama yaitu, peningkatan kualitas menurunkan nilai 

variasi proses sebagai langkah preventif action dengan 

memperketat level kualitas dari suatu produk. 

8 

Syaifulloh Jurnal PASTI 

Volume VIII No 3, 

340 – 348 

Analisa Pengendalian  

Aerosol Cab Dengan 

Menggunakan Metode 

DMAIC Pada Line ABM 

1 DI Perusahaan 

Perkalengan Indonesia 

Metode Six Sigma ini disusun berdasarkan sebuah metodologi 

penyelesaian masalah yang sederhana-DMAIC, yang 

merupakan singkatan dari Define (merumuskan), Measure 

(mengukur), Analyze (menganalisa), Improve 

(meningkatkan/memperbaiki) dan Control (mengendalikan), 

yang menggabungkan bermacam – macam perangkat statistik 

serta pendekatan perbaikan proses yang lainnya. 
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NO Penulis Volume Judul Uraian 

9 

Ferdian Hartoyo; 

Yudha 

Yudhistira; 

Andry Chandra; 

Ho Hwi Chie 

Jurnal ComTech 

Vol.4 No. 1 Juni 

2013: 381-393 

Penerapan Metode 

DMAIC Dalam 

Peningkatan  Acceptance 

Rate Untuk Produk 

Panjang Produk Bushing 

DMAIC adalah salah satu prosedur pemecahan masalah 

yang dipakai secara luas dalam masalah peningkatan 

kualitas dan perbaikan proses (Desai & Shrivastava, 2008; 

Evans & Lindsay 2007). DMAIC selalu diasosiasikan 

dengan aktivitas six sigma, dan hampir semua penerapan six 

sigma menggunakan pendekatan DMAIC 

10 

Dino Caesaron, 

Stenly Yohanes 

P. Simatupang 

Jurnal Metris, VOL 

16 (2015): 91 – 96 

Implementasi Pendekatan 

DMAIC untuk Perbaikan 

Proses Produksi Pipa 

PVC (Studi Kasus PT. 

Rusli Vinilon) 

DMAIC merupakan proses peningkatan terus-menerus 

menuju target six sigma. DMAIC menghilangkan langkah-

langkah proses yang tidak produktif, dan fokus pada 

pengukuran-pengukuran baru, penerapan teknologi untuk 

peningkatan kualitas menuju target six sigma. 

Sumber : Pengolahan data 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 4.5 Berikut ini merupakan kerangka pemikiran 

 

 
Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Penolahan data 

 

Keterangan : 

Dari kerangka pemikiran diatas merupakan suatu konsep untuk meningkatkan 

kualitas dengan metode DMAIC 
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1. Tahap define 

Pada tahap pertama terdapat 4 alat yang digunakan yaitu Layout Area 

Forming, Pengumpulan Data, Menentukan CTQ dan membuat diagram 

SIPOC 

➢ Layout area forming 

Tataletak digunakan untuk mengetahui area yang produksi yang 

sedang di lakukan penelitian 

➢ Pengumpulan data 

Data yang olah merupakan data defect dan data ouput 

➢ Menentukan CTQ 

Menetukan karakteristik defect yang berdampak terhadap 

konsumen 

➢ Diagram SIPOC 

Diagram ini merupakan alur proses produksi Baut Screw pan 

M5X13mm  

2. Tahap Measure 

Pada tahap kedua, terdapat 3 alat yang digunakan yaitu diagram pareto, 

menetukan level sigma, dan peta kendali 

➢ Diagram Pareto 

Menentukan kesalahan yang harus di konsentrasi dan mengurutkan 

tingkat presentase tertinggi hingga terendah 

➢ Menentukan level sigma 

Menentukan perusahaan tersebut dalam level sigma berdasarkan 

table Sigma 
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➢ Peta kendali 

Menentukan apakah suatu proses daam keadaan terkendali atau 

tidak yang meliputi CL, UCL dan LCL 

3. Tahap Analyze 

Tahap ketiga merupakan tahap Analisa dengan membuat diagram sebab-

akibat untuk membantu mengidentifikasi akar penyebab terjadinya suatu 

masalah serta dapat di cari solusinya dari masalah tersebut. 

4. Tahap Improve 

Tahap ini menggunakan alat 5W+1H untuk melakukan penanggulangan 

dari penyebab dengan membuat suatu usulan 

5. Tahap control 

Tahap terakhir ini dengan memberikan usulan untuk perbaikan proses 

produksi secara terus- menerus  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode diartikan sebagai cara yang tepat, kemudian penelitian adalah 

kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. 

Didalam penelitian ini menggunakan model kuantitatif dan model kualitatif atau 

dengan kata lain model campuran. Untuk Menurunkan Produk defect pada bagian 

forming di mesin BF-06403 di PT.Garuda Metalindo 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan, 

dimana penelitian ini dilakukan pada PT. Garuda Metalindo di sub dept forming.  

PT. Garuda Metalindo adalah perusahaan manufakturing yang memproduksi baut 

dan mur yang melayani berbagai pelanggandi pasar OEMdomestik maupun ekspor 

keberbagai pasar OEM internasional termasukJepang, Jerman,Malaysia dan 

Thailand. Waktu penelitian untuk memperoleh data yakni selama 3 bulan yakni 

bulan Mei - Juli 2016, data yang diambil adalah data hasil produksi diataranya 

terdapat data Defect dan data Ouput. 
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3.2 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang 

terjadi di dalam perusahaan dengan tepat dan benar. Penelitian pendahuluan 

dilakukan dengan mengenal kondisi dan gambaran umum mengenai perusahaan 

tempat dilakukannya penelitian. Setelah dilakukan penelitian pendahuluan ini 

kemudian penulis merumuskan masalah secara lebih detail untuk dituangkan 

kedalam pokok pikiran penulisan laporan tugas akhir ini. 

 

3.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang tercantum dalam bab 

sebelumnya, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu: 

Pada proses manufacture selain memproses produk output yang sesuai 

standar kualitas tentu terjadi produk yang menyimpang dari standart atau defect, 

PT. Garuda Metalindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

manufacture yang memeproduksi Baut dan Mur, yang melayani berbagai pelanggan 

di pasar OEM domestik maupun ekspor ke berbagai pasar OEM internasional 

termasukJepang, Jerman,Malaysia dan Thailand. Di antara pelanggan PT.Garuda 

Metalindo adalah Hino, Mitsubishi, Isuzu, Toyota, Yamaha,Hamaden, dll. Pada 

produk screw pan M5x13mm merupakan penyumbang defect tertinggi pada 

department forming block B1 di mesin JBF-06403 dari data 3 bulan terakhir defect 

sebesar 19809. Maka dari itu peneliti akan menurukan defect tersebut dengan 

menggunakan Metode DMAIC, sehingga dapat dapat mengetahui level sigma dan 

menganalisa penyebab –penyebab tingginya defect pada produk Screw Pan 

M5X13mm tersebut. 
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3.4 Tujuan Penulisan 

Sebagaimana maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan pada departemen 

produksi lini Forming ini yaitu untuk memberikan sebuah keyakinan kepada 

manajemen PT. Garuda Metalindo bahwa  dengan menggunakan meode DMAIC 

dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan defect di dalam perusahaan dan 

bagi  karyawan dapat meningkatkan komunikasi antar karyawan dan merupakan 

ajang berlatih untuk melakukan improvement dan menjalin team work yang kuat 

dan harmonis. Dari itu semua nanti akan berpengaruh langsung dalam peningkatan 

produktivitas prosesnya. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metodologi pengumpulan data  yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 

dengan  metode deskriptif analisis yaitu pengumpulan data, mengolah, dan 

menganalisisnya yang kemudian ditarik satu kesimpulan. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara, metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara 

menanyakan secara langsung kepada operator yang bertugas ataupun 

kepada staf ahli, dari tahap awal proses sampai tahap akhir siklus produk. 

2. Dokumentasi, metode pengumpulan data ini didapatkan melalui buku-

buku, catatan di bangku kuliah ataupun data-data yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini. 

3. Observasi, metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencatat 

setiap kejadian pada penelitian yang sedang dilakukan. 
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3.6 Pengolahan Data 

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data adalah 

sebagai berikut :  

1. Define  

Merupakan langkah operasional pertama dalam program peningkatan 

kualitas six sigma. Pada tahap ini akan ditetapkan pada proses mana proyek 

six sigma akan diterapkan. Proyek six sigma akan diterapkan pada proses 

yang paling berpengaruh terhadap adanya ketidak puasan konsumen akan 

PT. Garuda metalindo. Setelah itu dibuat diagram input output untuk 

menentukan input apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan output yang 

dibutuhkan.  

2. Measure  

Pada tahap ini dilakukan pengukuran terhadap kondisi perusahaan atau 

tingkat performansi perusahaan saat ini berdasarkan proses yang telah 

ditetapkan. Hal ini pertama yang dilakukan adalah menetapkan karakteristik 

kualitas (Crtical to Quality). Pengukuran selanjutnya mencakup 

pengukuran tingkat kemampuan proses dan level sigma perusahaan saat ini.  

3. Analyze  

Pada tahap ini dilakukan penganalisaan terhadap faktor-faktor utama 

penyebab variansi. Oleh karena itu dilakukan analisa terhadap penyebab 

kecacatan yang mungkin terjadi akibat proses yang telah ditentukan.  
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Pertama-tama ditentukan defect yang dominan terjadi karena 

kesalahan proses tersebut berdasarkan diagram pareto jenis cacat kemudian 

dilakukan identifikasi terhadap sumber-sumber dan akar penyebab dari 

defect yang dominan tersebut. Identifikasi terhadap sumber-sumber dan 

akar penyebab dari defect yang dominan tersebut dilakukan dengan cara 

mengadakan wawancara dengan orang-orang yang berpengalaman dan 

mengerti tentang segala hal yang berhubungan dengan proses produksi. 

Setelah didapatkan penyebab defect berdasarkan hasil brainstorming, maka 

dibuat diagram tulang ikan (fish bone) untuk mengetahui akar penyebab 

yang sesungguhnya.  

4. Improve  

Setelah diketahui penyebab yang sebenarnya berdasarkan pembuktian-

pembuktian yang dilakukan, maka ditetapkan suatu rencana tindakan bagi 

perusahaan. Pada tahap ini akan diberikan usulan-usulan perbaikan 

berdasarkan penyebab defect yang sebenarnya. 

5. Control 

Merupakan tahap operasional terakhir dalam upaya peningkatan kualitas 

berdasarkan Six Sigma. Pada tahap ini hasil peningkatan kualitas di 

dokumentasikan dan di sebarluaskan, praktik-praktik terbaik yang sukses 

dalam peningkatan proses distandarisasikan dan disebarluaskan, prosedur di 

dokumentasikan dan dijadikan sebagai pedoman standard, serta 

kepemilikan atau tanggung jawab ditransfer dari tim kepada pemilik atau 

penanggung jawab proses. 
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3.7 Analisis 

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data sedemikian rupa 

kemudian penulis melakukan penganalisaan terhadap data yang ada. Analisa yang 

dilakukan adalah dengan menguraikan dan menjelaskan arti dari hasil pengolahan 

data yang telah dilakukan. Dari hasil pembahasan maka akan diketahui hasil 

evaluasi dari perbaikan yang dilakukan. 

 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan y3ang dilakukan, maka 

dibuat suatu kesimpulan untuk pembahasan tersebut. Dan membandingkannya 

dengan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya perbaikan. Dan pada bab ini 

penulis juga memberikan saran-saran perbaikan kepada perusahaan. 

Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian dan penulisan ini dapat 

dilihat pada bagan dibawah ini: 
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

Sumber : pengolahan data 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Pada bab ini di lakukan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang 

terkait dengan materi penelitian. Data-data yang terkumpul kemudian diolah 

dengan tahapan DMAIC (Dejine, Measure, Analyze, Improve, Control) untuk 

mendapatkan hasil yang selanjutnya akan di bahas pada bagian analisa. 

4.1.1 Profil Perusahaan 

PT. Garuda Metalindo adalah perusahaan manufaktur yang berfokus dalam 

pembuatan baut dan mur yang melayani berbagai pelanggan di pasar OEM 

domestik maupun ekspor ke berbagai pasar OEM internasional termasuk Jepang, 

Jerman, Malaysia dan Thailand. Di antara pelanggan PT. TPMI adalah Toyota, 

Mitsubishi, Isuzu, Daihatsu, Suzuki, Honda, Yamaha. 

Seiring dengan semakin meningkatnya permintaan pelanggan terhadap 

kebutuhan baut dan mur, maka PT. Garuda Metalindo  mulai berbenah dengan 

melakukan perbaikan-perbaikan disegala bidang untuk menciptakan proses 

produksi yang lebih efektif dan effisien.  
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PT. Garuda Metalindo didirikan pada  tahun 1982. Sekarang ini, PT. 

Garuda Metalindo menempati lahan seluas 20,000 m2 dengan luas bangunan 

12,130 m2 di daerah Kapuk Jakarta Utara, dan lahan seluas 20,860  m2  di  

kawasan  industry  JATAKE  Tangerang  dengan  luas bangunan 12,000 m2. Dari 

kedua pabrik tersebut, dapat menghasilkan produksi mencapai 20,000 ton per tahun. 

Hal ini sangatlah positif dipandang oleh perusahaan karena produksi semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Dengan meningkatnya jumlah produksi maka akan 

mempengaruhi pula peningkatan jumlah tenaga kerjanya. Dengan demikian 

PT.Garuda Metalindo  telah  membantu masyarakat dan pemerintah dengan 

menyediakan lapangan pekerjaan baik yang bertempat tinggal berdekatan maupun 

dari luar lokasi perusahaan. 

Pesatnya perkembangan disektor industri khususnya industri otomotif telah 

meningkatkan pula timbulnya perusahaan-perusahaan yang sejenis dan tentunya 

akan menimbulkan persaingan yang ketat. Dengan visi menjadi perusahaan kelas 

dunia dalam industri “Baut & Mur” dan produk terkait serta komponen otomotif 

melalui keunggulan manajemen dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan 

teknologi tepat guna untuk menjadi pemain kunci di pasar regional dan internasional. 

Serta misi  menciptakan produk unggulan dalam industri “Baut & Mur” dan produk 

terkait serta komponen otomotif yang memberikan nilai tambah berlandaskan 

semangat “customer care” dengan mengedepankan pemilihan strategi yang tepat, 

budaya perusahaan yang mendukung, pengembangan manajemen dan sumber daya 

manusia yang profesional.  
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Dan juga Meningkatkan    kesejahteraan    masyarakat    dengan  menciptakan 

lingkungan kerja yang harmonis. Serta kebijakan perusahaan yaitu PT. Garuda 

Metalindo memiliki komitmen untuk menghasilkan produk sesuai dengan harapan 

pelanggan dan peraturan pemerintah yang berlaku, meningkatkan kepuasan 

dan loyalitas pelanggan, meningkatkan sumber daya manusia dan mengadakan 

perbaikan yang berkesinambungan. 

Dengan demikian produk-produk yang dihasilkan akan lebih bisa bersaing 

dengan produk-produk Negara lain. Dengan harga bersaing disini tidak berarti 

dengan menekan upah pekerja dan perusahaan tidak akan mungkin mengandalkan 

keunggulan komparatif atas upah pekerja untuk meningkatkan daya saing kita 

dipasar internasional. 

 

4.1.2 Tujuan perusahaan  

`1. Visi PT. Garuda Metalindo 

➢ Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri “ Baut dan Mur” dan produk 

terkait serta komponen otomotif melalui keunggulan manajemen dan 

sumber Daya manusia dan memanfaatkan tekhnologi tepat guna untuk 

menjadi pemain kunci di pasar regional dan internasional. 

2. Misi PT. Garuda Metalindo 

➢ Menciptakan produk-produk unggulan dalam industri “baut dan mur” dan 

produk serta komponen otomotif yang memberikan nilai tambah 

berdasarkan semangat “customer care” dengan mengedepankan pemilihan 

strategi yang tepat, budaya perusahaan yang mendukung, pengembangan 

manajemen dan sumberDaya manusia yang professional. 
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➢  Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lingkungan 

kerja yang harmonis. 

 

4.1.3 Kebijakan mutu 

1. Management menetapkan proses mutu harus sesuai dengan ISO/TS 16949 

2. Management menetapkan di dalam proses mutu sebagai berikut : 

➢ Tidak menerima part NG 

➢ Tidak memproduksi part NG 

➢ Tidak mengirim part NG 

3. Management menetapkan proses Mutu harus sesuai dengan permintaan 

pelanggan 

 

4.1.4 Sasaran Perusahaan Periode 2016 

1. Peningkatan nilai mencapai 10% 

2. Indeks kepuasan pelanggan minimum 4 

3. Klaim mutu per pelanggan  OEM Otomotif dan OEM Komponen 

maksimum 2.1 ppm/bulan 

4. Pemenuhan peraturan perundang undangan safety, healt dan environment 

100% 

5. Ketepatan pengiriman 100% per pelanggan OEM Otomotif dan OEM 

Komponen  

6. Maksimum rejection rate dalam proses produksi 100 ppm/ulan  

7. Overall Equipment Efficiency(OEE) minimal 70 % untuk forming dan 

minimal 90% untuk non-forming  
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8. Tidak ada kecelakaan kerja katagori berat dalam satu tahun 

9. Tidak ada kasus penyakit akibat kerja  

10. Meminimalisasi buangan limbah cair  

11. Pencapaian standart kompetensi minimum 75% dari target yang telah di 

tetapkan untuk masing-masing level jabatan di setiap are kerja 

12. Minimal 25 program improvement per tahun 

13. Tingkat budaya keselamatan pada tingkat “hight” 

 

4.1.5 Proses Produksi di PT.Garda Metaindo 

Proses produksi pembuatan baut dan mur  pada PT. Garuda Metalindo dibagi 

menjadi beberapa sub departemen produksi yaitu: Sub Departemen Forming, Sub 

Departement Thread Rollin,  Sub Departemen Heat Treatment dan packing. Dalam 

pembahasan kali ini penulis akan melakukan penelitian khusus untuk Sub 

Departemen Forming di mesin JBF-06403. Forming yaitu pembentukan dengan 

cara memberikan gaya-gaya luar kepada benda kerja (logam) sehingga terjadi 

deformasi plastis guna memperoleh bentuk yang diinginkan, volume atau massa 

logam dijaga tetap. 

 Pada proses forming, untuk pembentukan body maka digunakan Dies dari 

bentuk screw pan , untuk proses forming pada baut screw menggunakan 3 

pembentukan dengan tujuan mempermudah alur proses forming untuk membentuk 

produk sesuai dengan visual produk pada proses  baut screw  pan 
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Gambar: 4.1 Mesin forming dan rolling 

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 

4.1.6 Hasil Produksi Block B forming PT.Garuda Metalindo 

 Seperti yang telah di tetapkan di atas bahwa PT. Garuda metalindo 

merupakan perusahaan yang memproduksi baut dan mur yang digunakan untuk 

kendaraan bermotor, diantara produk tersebut adalah 

1. Ms pan screw  

Yaitu baut yang digunkan untuk pengikat body motor di bagian depan pada 

jenis kendaraan roda dua  

2. Screw visor 

Yaitu baut yang digunakan untuk pengikat body terdapat pada  kerangka 

mesin jenis kendaraaan roda dua  

3. Screw pan 

Yaitu baut yang digunakan untuk pengikat body bagian depan pada jenis 

kendaraan roda dua  

4. Screw tapping 

Yaitu baut sebagai pengikat pada bagian body jok pada jenis kendaraan roda 

empat  
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5. Flange bolt 

Yaitu pengikat dengan ulir bagian luar mempunyai sandaraan untuk 

permukaan roda yang diameternya lebih besar dari tebal diagonal baut 

tersebut jenis baut flange bolt di gunakan bada bagian luar mesin pada 

kendaraan roda dua maupun roda empat 

6. Hex bolt 

Yaitu pengikat ulir luar yang mempunyai bentuk hexagonal pada jenis 

kendaraan roda dua/empat 

7. Bolt soket  

Yaitu baut pengikat bagian rem cakram pada kendaraan bermotor dan 

digunakan pada bagian mesin dengan berbeda jenis ukuran yang digunakan 

8. Hex nut 

Yaitu pengikat dengan ulir bagian dalam mempunyai bentuk kepala 

hexagonal digunakan untuk mengikat ulir baut dengan diameter yang sama. 

 

Gambar: 4.2 Hasil produksi PT.Garuda Metalindo 

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 
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4.1.7 Flow proses forming 

 

Gambar 4.3 Alur proses forming 

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 

Berdasarkan flow proses forming tersebut dimana terdiri dari material bahan 

yang digunakan untuk proses produk screw pan m5x13mm kemudian material 

diluruskan menggunakan  alat straightening pada bagian komponen mesin setealah 

material lurus, ditarik menggunakan alat feeding rool selanjutnya   material 

memasuki tahap pembentukan  dengan  menggunakan 2 alat catting blade dan 

catting die  alat ini menggukan gaya gesek untuk proses pemotongan material. 

 Tahap selanjutnya setelah melakukan pemotongan material terdapat station 

1  untuk membentuk ukuran panjang dan diameter body bawah yang di proses oleh 

dies sedangkan pembentukan kepala di proses oleh punch.tahap berikutnya masuk 

Material 

Streightening 

Fedding roll

Catting 

Station 1

Station 2

Station 3
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di proses station 2 pada proses ini membentuk pembentukan awal dari kepala baut 

screw yang berbentuk bulat dan mendekati ke pembentukan akhir dari poduk screw 

pan yang diproses oleh punch dan dies. proses station 3  sebagai sebagai 

pembentukan akhir dari produk screw pan yang sudah membentuk bagian kepala 

dan bagian body. 

 

Gambar 4.4 Proses Forming baut screw pan 

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 

1. Material  

Merupakan suplay pertama proses pembuatan baut penempatan dan 

persedian material sebelum proses forming di jalankan 

 

Gambar: 4.5 Material baut screw pan  

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 
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2. Straightening 

Merupakan alat yang ada pada bagian mesin forming alat sthrigtening 

digunakan untuk meluruskan bahan dimana bahan yang sebelumnya 

melingkar di rak coil (Penempatan bahan) 

 

Gambar : 4.6 Pelurusan material 

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 

 

3. Feeding roll  

Merupakan alat yang terdapat pada bagian mesin yang digunakan untuk 

menarik bahan setelah bahan diluruskan  

 

Gambar: 4.7 Penarikan material 

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 
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4. Catting  

poses catting dari row material melewati sthrigtening sebagai pelurus bahan 

terus kemudian di lakukan pemotongan menggunakan catting blade dan 

catting die. 

 

Gambar: 4.8 Potongan bahan 

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 

5. Station 1 

Proses station no 1 setelah di lakukan pemotongan menggunakan catting 

yaitu pembentukan awal yang meliputi punch no1 dan dies no 1 dimana 

fungsi punch untuk membentuk bagian kepala sedangkan dies membentuk 

bagian body 

 

Gambar : 4.9 Pembentukan no 1 

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 

6. Station 2 

Proses pembentukan  no 2 sama dengan prsoses pembentukan no 1 

dimana  proses pembentukan meliputi punch dan dies sebagai pembentukan 

kepala dan body 
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Gambar : 4.10 Pembentukan 2 

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 

7. Station 3 

Proses pembentukan no 3 merupakan proses finishing dari proses 

forming baut screw m5x13mm. Pembentukan no 3 merupakan 

pembentukan lubang kunci yang di pres oleh 2nd punch pembentukan ini 

juga membentuk diameter body pada produk screw pan pada proses forming 

 

Gambar: 4.11 Pembentukan no 3 

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 

 

4.1.8  Proses Rolling  

Proses rolling merupakan proses pembuatan ulir atau drat luar dengan 

menggunakan sepasang dies rolling, bahan dipres dengan sepasang dies rolling 

yang bergerak maju mundur. Pada proses rolling  ini hanya pembentukan ulir pada 

baut screw pan  dengan menggunakan dies silindris. 
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Gambar: 4.12 Proses Rolling 

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 

 

Gambar : 4.13 Hasil Proses Rolling 

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 

Gambar 4.13 diatas merupakan hasil proses rolling produk screw pan 

m5x13mm yang di proses dengan sepasang dies dengan menggunakan gaya 

gesek. 

 

4.1.9 Proses Heat Treatment  

Proses ini digunakan untuk mengeraskan benda kerja. Proses perlakuan 

panas dibagi menjadi 3 yaitu: 

a. Annealing  

Proses annealing adalah proses pemanasan logam dengan temperature 640 

oC hingga 680 oC OC yang bertujuan untuk meningkatkan sifat ductile dan 

keuletan yang tinggi. 
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b. Proses Quenching 

 adalah proses pemanasan logam dengan temperature 850o C Hingga 870o 

C kemudian didinginkan (dikejutkan) dengan pendingin oli.  

c. Case Hardening 

Proses Case hardening adalah proses pemanasan logam dengan temperature 

880o C hingga 890o C dengan penambahan atom karbon (Carburizing) yang 

bertujuan untuk mengeraskan permukan logam.  

 

Gambar : 4.14 Hasil Proses Heat Treatment 

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 

 

4.1.10 Jenis-Jenis tools yang digunakan proses baut screw pan m5x12mm  

1. 2nd punch  

Merupakan tools yang membentuk lubang kunci minus maupun plus, 

standar life time yang digunakan pada 2nd punch yaitu 50,000 pcs 

2. Punch case  

Merupakan tools pelapis 2nd punch sebagai langkah maju mundurnya 2nd 

punch pada saat proses standart life time punch case yang digunakan yaitu 

500,000 pcs, 

3. Catting  

Merupakan tools yang digunakan untuk memotong bahan  
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4. Punch holder 

Merupakan bagan dari komponen mesin yang digunakan sebagai rumah 

punch case mapun 2nd punch 

5. Dies  

Merupakan tools yang membentuk bagian body dari pembentukan baut 

screw pan, membentuk panjang body dan diameter body baut screw pan 

6. Griper 

Meupakan tools ang digunakan untuk pemindahan pembentukan dari yang 

pemotongan bahan hingga produt terbentuk 

 

Gambar. 4. 15 Komponen tools mesin JBF-06403 

(Sumber:Pengolahan data) 
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Dari gambar 4.15 di atas merupakan komponen tools yang digunakan untuk 

proses forming, tools tersebut terdiri dari proses pemotongan material ke proses 

pembentukan nomer satu, kemudian proses pembentukan nomer 2 dan poses 

pembentukan no 3. 

 

4.1.11 Alat ukur yang digunakan pada proses baut screw pan 

1. Sigmat    digunakan secara visual panjang body pada produk screwpan 

2. Micrometer digunukan pengukuran bagian  diameter body pada produk 

screw pan 

3. Penetration digunakan untuk pngukuran pada kedalaman lubang kunci 

4. Geag digunakan pengukuran bagian body pada saat proses berjalan untuk 

pengontrolan oleh operator maupun QC 

5. Dial digunakan pengecekan pada bagian flange/kepala untuk cek 

kemiringan, toleransi yang di perbolehkan maksial 0,010 mm 

 

Gambar 4.16 Alat ukur 

(Sumber : PT.Garuda Metalindo) 
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  Gambar 4.16 di atas merupakan alat ukur yang digunkan pada saat proses 

baut screw pan m5x13mm, standart pengukuran harus sesuai dengan ketentuan 

dari SPK (surat perintah kerja) 

 

4.2  Pengolahan data 

Pengolahan data setelah data pendukung yang di perlukan dalam penelitian 

berhasil dikumpulkan. Pengolahan data di lakukan dengan tujuan dapat mengetahui 

permasalahan yang terjadi, menetapkan masalah yang akan diteliti, mengukur 

kinerja perusahaan saat permasalahan terjadi, menganalisa factor penyebab 

permasalahan dan mencari solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi. Untuk 

mencapai hal tersebut maka dapal penelitian ini di tempuh lima tahap struktur yaitu 

dengan menerapkan metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) 

 

4.2.1  Tahap Define 

Pada tahap define ini akan di kumpulkan data untuk mengidentifikasi 

kecacatan yang terjadi pada produk Screw Pan M5x13mm  

4.2.1.1 Layout Block B department forming  

Penempatan pada department forming terdiri dari blok B1 dan Blok B2 di 

mana jenis mesin yang terdapat pada departement forming blok B1 yaitu mesin 

JBF-06401, JBF-06402, JBF-06403, JBF-06404, JBF-06405, JBF-06406, JBF-

06407, JBF-06408, JBF-06301. Sedangkan pada block B2 yaitu mesin JBF-06409, 

JBF-06410, JBF-06411, JBF-06412, JBF-06413, JBF-06414, JBF-06415, JBF-

06416, JBF-06617 Pada umumnya rata-rata mesin tersebut digunakan pada proses 

baut jenis Flange bolt, baut Screw dan jenis baut Hexbolt  
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Gambar. 4. 17 Layout Mesin department Forming Blok B 

(Sumber: PT.Garuda Metalindo) 
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Dari gambar 4.17 di atas merupakan Layout department Forming yang terdiri 

dari block B1 dan Blok B2 merupakan area khusus untuk proses pembentukan awal 

pada proses pembentukan awal. Dan peneliti hanya memfokuskan pada area blok 

B1 di mesin JBF-06403 

4.2.1.2 Penngumpulan data mesin forming blok B1 

Table 4.1 Pengumpulan data data Defect dan Ouput  Line Blok B1 forming 

periode Mei, Juni dan Juli 2016 

Bulan No Mesin Defect (PCS) Output (PCS) Persentase(%) 

MEI 

1 JBF-06401 5935 1620146 0.37% 

2 JBF-06402 2599 1091985 0.24% 

3 JBF-06403 9469 1031292 0.92% 

4 JBF-06404 101 1321950 0.01% 

5 JBF-06405 177 1512548 0.01% 

6 JBF-06406 212 1596763 0.01% 

7 JBF-06407 112 1367923 0.01% 

8 JBF-06408 89 850529 0.01% 

9 JBF-06301 717 437565 0.16% 

JUNI 

1 JBF-06401 6616 1629853 0.41% 

2 JBF-06402 3775 1749535 0.22% 

3 JBF-06403 5723 1202370 0.48% 

4 JBF-06404 3759 757290 0.50% 

5 JBF-06405 3187 1462580 0.22% 

6 JBF-06406 678 1608927 0.04% 

7 JBF-06407 345 1735053 0.02% 

8 JBF-06408 1228 1081401 0.11% 

9 JBF-06301 400 198763 0.20% 

JULI 

1 JBF-06401 3883 2088371 0.19% 

2 JBF-06402 5390 1207085 0.45% 

3 JBF-06403 4617 979058 0.47% 

4 JBF-06404 3492 941832 0.37% 

5 JBF-06405 1854 323066 0.57% 

6 JBF-06406 345 793710 0.04% 

7 JBF-06407 1515 760015 0.20% 

8 JBF-06408 740 913099 0.08% 

9 JBF-06301 0 0 0 

 (Sumber: PT.Garuda Metalindo) 
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Table dari 3 bulan terakhir pada bulan Mei,Juni dan Juli 2016 pada department 

Forming  dari total 9 mesin yang sebagai pengumpulan data untuk mengetahui 

defect tertinggi dari pengumpulan data tersebut yang di ambil dari data defect dan 

Ouput. 

Table 4.2 Akumulasi data defect line blok B1 periode Mei sampai juli 2016 

No Mesin Total Defect Output Produk Persentase 

1 JBF-06401 16434 6968223 0.24% 

2 JBF-06402 11764 5798140 0.20% 

3 JBF-06403 19809 3212720 0.62% 

4 JBF-06404 7352 3778362 0.19% 

5 JBF-06405 5218 4760774 0.11% 

6 JBF-06406 1235 5608327 0.02% 

7 JBF-06407 1972 5598044 0.04% 

8 JBF-06408 2057 3926430 0.05% 

9 JBF-06301 1117 835091 0.13% 

 (Sumber: Pengolahan data) 

Pada table 4.2 diatas defect tertiggi pada mesin JBF-06403 sebesar 19809 pcs 

sedangkan defect terendah terdapat pada mesin JBF-06301 sebesar 1117 pcs dari 

data tiga buan periode Mei,Juni dan Juli 2016 

Data pada table diatas bila disajikan dalam grafik dapat dilihat pada gambar 

4.17 di bawah ini. 

 

Gambar : 4.18 Grafik pengumpulan data line blok B1 periode Mei, Juni, Juli 2016 

(Sumber: Pengolahan data) 
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Berdasarkan dari hasil pengumpulan data di atas pada departement forming 

blok B1 dengan data yang di ambil dari bulan Mei,Juni, dan Juli 2016 menunjukkan 

bahwa defect tertinggi terdapat pada mesin JBF-06403 dengan total defect 19809 

sedangkan defect terendah terdapat pada mesin JBF-06301 dengan total defect 1117 

dengan demikian peneliti dapat melajutkan analisa pada mesin JBF-06403. 

 

4.2.1.3 Penentuan Critical To Quality  

CTQ karakteristik kualitas diambil pada mesin JBF-06403,Suatu produk 

sebelum dapat dinyatakan sebagai produk defect, maka kriteria-kriteria tentang 

kegagalan atau defect harus di definisikan terlebih dahulu. Dalam six sigma criteria 

karakteristik kualitas yang menimbulkan defect atau kegagalan di sebut sebagai 

CTQ potensial yang menimbulakan defect atau kegagalan. 

 Banyaknya CTQ potensial harus di definisikan terlebih dahulu sebelum 

menetukan suatu output dikatagorikan sebagai defect atau gagal. PT Garuda 

Metalindo melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap banyaknya produk 

defect yang paling sering ditemukan pada produk Screw Pan m5x13mm adalah 

sebagai berikut: 

1. Lubang kunci tidak terbentuk/2nd punch patah 

Lubang kunci tidak terbentuk factor penyebab diantaranya  mesin, methode, 

material, dan man. Jenis defect 2nd  punch patah ini merupakan frekuensi defect 

tertinggi pada produk screw pan m5x13mm,  
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Gambar: 4.19 Defect 2nd Punch patah 

(Sumber : PT.Garuda Metalindo) 

Dari gambar 4.18  diatas merupakan jenis lubang kunci tidak terbentuk  

yang disebabkan 2nd punch patah yang tercampur ke konveyor, sehingga 

berpotensi part tersebut lolos ke proses berikutnya, part defect tersebut tidak 

terdeteksi secara otomatis. 

2. Flange atas cacat / 2nd punch retak 

Flange atas cacat merupakan defect yang di sebabkan 2nd punch retak factor 

utama potensi 2nd punch retak yaitu punch case yang sudah longgar sehingga 

2nd punch terdapat retakan yang mengakibatkan flange atas defect. 

 

Gambar : 4.20 2nd punch retak 

(Sumber : PT.Garuda Metalindo) 

Dari gambar 4.19  diatas merupakan jenis 2nd punch retak yang dibabkan 

punch case longgar, lainnya yaitu pada saat melakukan pres antara punch case 

dengan 2nd punch kurang rata yang di sebabkan mesin pres tidak terawatt 

dengan baik yang menimbukan seal bocor sehingga tekanan pres lambat . 

 

Defect 

 

 

Defect 
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3. Radius bawah flange cacat /dies kotor  

Radius flange cacat merupakan defect yang di sebabkan oleh dies kotor dan 

lubang angin pada dies tertutup sehingga pada saat terjadi tekanan antara punch 

dan dies lubang angin dies terhambat oleh kotoran yang menempel di radius 

dies dan menutup lubang angina. 

 

Gambar : 4.21 Radius bawah flange cacat /radius luar tidak terbentuk 

(Sumber: PT.Gauda Metalindo) 

Dari gambar 4.20 diatas merupakan jenis defect radius tidak terbentuk 

sempurna yang disebabkan factor adanya kotoran atau gram yang menempel 

pada dies dan menghambat lubang angin yang difungsikan pada buangan 

lubang angin pada dies no3. 

4. Flange miring  

Flange miring merupakan defect yang rata-rata disebabkan factor mesin dan 

man, factor mesin karena pada mesin sudah tua sehingga pada saat running 

mesin tidak stabil kemudian factor settingan yang kurang pas. Berikut adalah 

gambar produk screw pan m5x 13 mm flange miring: 

 

Gambar : 4.22 Flange miring 

(Sumber : PT.Garuda Metalindo) 

Defect 

 

Defect 

Defec
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Dari gambar 4.22 diatas merupakan flange miring atau kepala tidak 

center.faktor yang mempengaruhi terjadinya flange miring yaitu tidak 

memaksimalkan penggunaan alat ukur diel yang digunakan dan faktor mesin yang 

sudah tua.  

Didalam program peningkatan kualitas Six Sigma jenis produk defect 

tersebut di nyatakan sebagai banyak karakteristik kualitas (CTQ) Potensial 

penyebab kegagalan dalam proses produksi baut jenis Screw pan m5x13mm di 

mesin BF-06403 bagian forming di PT.Garuda Metalindo jadi banyaknya 

karakteristik CTQ Potensial adalah 4 selanjutnya jumlah CTQ potensial akan 

diproses guna menentukan nilai DPO,DPMO dan Sigma Level. 

Catatan: Keterangan bahwa mesin JBF-06403 bila ditangani akan secara otomatis 

dapat mempengaruhi mesin yang lain di area forming blok B1. 

 

4.2.1.4 Diagram SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan diagram SIPOC, diagram SIPOC 

merupakan Suplier Input Proses Output Custumer . Diagram ini dibuat untuk 

memahami proses produksi baut screw pan m5x13mm yang terjadi antara input 

yang diperlukan, proses yang dijalankan dan output yang dihasilkan. Proses yang 

dijalankan dalam proses pembuatan produk baut Screw pan m5x13mm dapat dilihat 

pada diagram SIPOC dibawah ini. 
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Gambar: 4.23 Diagram SIPOC 

(Sumber : Pengolahan data) 

 

4.2.2  Measure 

Dalam melakukan pengendalian kualitas secara statistik, langkah pertama 

yang akan dilakukan adalah membuat check sheet. Check sheet berguna untuk 

mempermudah proses pengumpulan data serta analisis. Selain itu pula berguna 

untuk mengetahui area permasalahan berdasarkan frekuensi dari jenis atau 

penyebab dan mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan atau tidak 

Beberapa hal yang dilakukan dalam tahap ini yaitu: menentukan cacat dominan 

yang merupakan CTQ dengan menggunakan diagram pareto, mengukur nilai total 

DPMO dan tingkat sigma. 

 

4.2.2.1 Membuat digram pareto  

Pada tahap ini akan dilakukan pengukuran terhadap kemampuan departemant 

forming di mesin BF-06403  dengan membuat diagram pareto 

 

Sulier Input Proses Output Custumer

Mega Pratama 

ferindo
Material

Manusia

Baut screw pan 

m5x13mm
Honda

Material Foming Rolling Heat Treatment Packing



69 

 

 

 

Table 4.3 Data Total defect pada bulan Mei, Juni dan Juli 2016 di Mesin BF-06403 

Bulan Output(pcs) (Defect) 

Mei 1031292 9469 

Juni 1202370 5723 

Juli 979058 4617 

Total 3212720 19809 

 (Sumber: Pengolahan data) 

 

Table 4.4 Data CTQ jenis Defect produk Screw pan m5x13mm Mesin BF-06403 

Bulan Jenis Defect 
Jumlah 

Defect 2nd Punch  

Patah (1) 

2nd Punch 

 Retak (2) 

 Dies Kotor 

(3) 

Flange Miring 

(4) 

16-May 3571 3061 1812 1025 9469 

16-Jun 2387 972 1719 645 5723 

16-Jul 1521 1103 1085 908 4617 

Total 7479 5136 4616 2578 19809 

 (Sumber : Pengolahan Data) 

 

Dalam tabel 4.4 bisa diketahui jumlah defect sebanyak 19809 pcs dari total 3 

bulan terakhir pada bulan Mei,Juni dan Juli 2016, sedangkan total defect  yang 

paling tinggi disebabkan 2nd punch patah sebesar 7479, 2nd punch retak sebesar 

5136, dies kotor 4616 dan yang terendah flange miring sebesar 2578. Dalam hal ini 

produktivitas produk Screw pan m5x13mm  akan terganggu secara signifikan hanya 

karena besarnya jumlah produk defect yang terjadi setiap harinya. Kemudian data 

jumlah defect  ini dituangkan kepada diagram pareto di bawah ini : 
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Gambar 4.24 Diagram pareto produk screw pan m5x13mm 

(Sumber: Pengolahan data) 

Dari gambar 4.24 diatas dapat diketahui jumlah defect terbanyak  disebabkan 

oleh 2nd punch patah yaitu sebanyak 7479, sedangkan defect terendah yang 

disebabkan oleh flange miring sebesar 2578. 

 

Data jumlah produk defect tersebut kemudian diakumulatifkan seperti dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.5 Data Akumulatif Produk defect Per 3 bulan tahun  2016 

CTQ Jumlah 

Defect(pcs) 

Persentase 

Defect (%) 

Kumulatif 

defect (%) 

2nd Punch Patah 7479 38% 38% 

2nd Punch Retak 5136 26% 64% 

Dies Kotor 4616 23% 87% 

Flange miring 2578 13% 100% 

Total 19809 100%  
 

(Sumber: Pengolahan data) 
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Dari tabel diatas dapat diketahui persentase jumlah defect terbesar disebabkan 

oleh 2nd punch patah  38,%, 2nd punch retak sebanyak 26%, dies kotor sebanyak  

23,%, dan yang paling terendah disebabkan flange miring sebanyak 13% 

 

4.2.2.2 Menentukan Level Sigma  

Berdasarkan pengukuran ini, maka tingkat kinerja perusahaan dapat di 

ketahui dengan menentukan defect permilion opportunity (DPMO) dan meakukan 

pengukuran level sigma. Tinggi rendahnya level sigma sangat bertanggung jawab 

kepada tingginya tingkat kegagalan / cacat  dari jumlah produksi. Adapun langkah 

yang harus dilakukan untuk untuk menetukan level sigma, yaitu: 

1.  Perhitungan Defects per unit (DPU), 

Perhitungan DPU adalah berdasarkan jumlah produk yang di inspeksi dan 

jumlah produk cacat pada tabel 4.5 yaitu:  

DPU  =    
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑖𝑡
 

 =   
425

48637
   =  0,009 

2. Perhitungan Defect per million opportunity (DPMO),  

DPMO =
Jumlah produk 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡

Jumlah 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑋 𝐶𝑇𝑄
 X 1000.000 

= 
425

48637 𝑋 4
 X 1000.000 = 

425

194.548
 X 1000.000 

= 0,0021  X 1000.000 = 2185 

3. Pengkonversian DPMO ke Level Sigma, 

Berdasarkan tabel konversi DPMO ke nilai Sigma terdapat pada lampiran 
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Table 4.6 berikut ini menunjukkan tingkat kapabilitas proses dalam satu 

bulan pada bulan mei 2016 

Table 4.6 Tingkat kapabilitas Six Sigma dan DPMO bulan Mei 2016 

No Tanggal Output 

(pcs) 

Defect 

(pcs) 

CTQ DPU DPMO 
Six 

Sigma 

1 5/2/2016 48637 425 4 0.009 2185 4.4 

2 5/3/2016 49577 638 4 0.013 3217 4.3 

3 5/4/2016 45627 379 4 0.008 2077 4.4 

4 5/5/2016 51027 471 4 0.009 2308 4.4 

5 5/6/2016 40188 357 4 0.009 2221 4.4 

6 5/9/2016 45982 456 4 0.000 2479 4.4 

7 5/10/2016 42266 467 4 0.011 2762 4.3 

8 5/11/2016 42189 351 4 0.008 2080 4.4 

9 5/12/2016 45717 371 4 0.008 2029 4.4 

10 5/13/2016 45081 435 4 0.010 2412 4.4 

11 5/16/2016 43768 437 4 0.010 2496 4.4 

12 5/17/2016 41734 405 4 0.010 2426 4.4 

13 5/18/2016 40655 261 4 0.006 1605 4.5 

14 5/19/2016 52177 473 4 0.009 2266 4.4 

15 5/20/2016 53882 453 4 0.008 2102 4.4 

16 5/23/2016 39288 355 4 0.009 2259 4.4 

17 5/24/2016 56319 472 4 0.008 2095 4.4 

18 5/25/2016 46262 431 4 0.009 2329 4.4 

19 5/26/2016 56211 535 4 0.010 2379 4.4 

20 5/27/2016 54561 450 4 0.008 2062 4.4 

21 5/30/2016 44377 413 4 0.009 2327 4.4 

22 5/31/2016 45767 434 4 0.009 2371 4.4 

Total  1031292 9469  0.192 2295 4.4 

 (Sumber : Pengolahan data) 

 

Dari table 4.6 diatas dapat di ketahui dari data bulan Mei 2016 menunjukan 

tingkat sigma berada 4.4 berdasarkan perhitungan table dari nilai  defect permilion 

opportunity (DPMO) 
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Table 4.7 berikut ini menunjukkan tingkat kapabilitas proses dalam satu 

bulan pada bulan juni 2016 

Table 4.7 Tingkat kapabilitas Six Sigma dan DPMO bulan Juni 2016 

No Tanggal 
Output 

(pcs) 
Defect CTQ DPU DPMO 

Six 

Sigma 

1 6/1/2016 47334 195 4 0.0041 1030 4.6 

2 6/2/2016 54777 273 4 0.0050 1246 4.6 

3 6/3/2016 58743 282 4 0.0048 1200 4.6 

4 6/6/2016 50315 271 4 0.0054 1347 4.6 

5 6/7/2016 52662 223 4 0.0042 1059 4.6 

6 6/8/2016 52000 232 4 0.0000 1115 4.6 

7 6/9/2016 49331 242 4 0.0049 1226 4.6 

8 6/10/2016 57737 310 4 0.0054 1342 4.6 

9 6/13/2016 49527 197 4 0.0040 994 4.6 

10 6/14/2016 53036 228 4 0.0000 1075 4.6 

11 6/15/2016 55000 222 4 0.0000 1009 4.6 

12 6/16/2016 62522 297 4 0.0048 1188 4.6 

13 6/17/2016 58922 320 4 0.0054 1358 4.5 

14 6/20/2016 55466 285 4 0.0051 1285 4.6 

15 6/21/2016 55466 305 4 0.0055 1375 4.5 

16 6/22/2016 54161 284 4 0.0052 1311 4.6 

17 6/23/2016 61000 322 4 0.0000 1320 4.6 

18 6/24/2016 53052 219 4 0.0041 1032 4.6 

19 6/27/2016 49054 193 4 0.0039 984 4.6 

20 6/28/2016 64232 350 4 0.0054 1362 4.5 

21 6/29/2016 55417 241 4 0.0043 1087 4.6 

22 6/30/2016 52616 232 4 0.0044 1102 4.6 

Total  1202370 5723  0.0048 1190 4.6 

   Sumber : Pengolahan data 

 

Dari table 4.7 diatas dapat di ketahui dari data bulan Mei 2016 menunjukan 

tingkat sigma berada 4.6 berdasarkan perhitungan table dari nilai  defect permilion 

opportunity (DPMO) 
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Table 4.8 berikut ini menunjukkan tingkat kapabilitas proses dalam satu 

bulan pada bulan Juli 2016 

Table 4.8 Tingkat kapabilitas Six Sigma dan DPMO bulan Juni 2016 

No Tanggal Output Defect CTQ DPU DPMO Six Sigma 

1 7/11/2016 55262 294 4 0.005 1330 4.4 

2 7/12/2016 49636 272 4 0.005 1370 4.5 

3 7/13/2016 54266 225 4 0.004 1037 4.4 

4 7/14/2016 54655 213 4 0.004 974 4.4 

5 7/15/2016 56434 310 4 0.005 1373 4.5 

6 7/16/2016 48827 239 4 0.005 1224 4.4 

7 7/18/2016 54671 246 4 0.004 1125 4.4 

8 7/19/2016 55462 304 4 0.005 1370 4.5 

9 7/20/2016 46355 222 4 0.005 1197 4.4 

10 7/21/2016 49313 223 4 0.005 1131 4.4 

11 7/22/2016 63772 341 4 0.005 1337 4.4 

12 7/23/2016 54822 226 4 0.004 1031 4.4 

13 7/24/2016 52838 210 4 0.004 994 4.4 

14 7/25/2016 45622 228 4 0.005 1249 4.4 

15 7/26/2016 52366 237 4 0.005 1131 4.4 

16 7/27/2016 45524 208 4 0.005 1142 4.4 

17 7/28/2016 46526 208 4 0.004 1118 4.4 

18 7/29/2016 47566 220 4 0.005 1156 4.4 

19 7/30/2016 45141 191 4 0.004 1058 4.4 

Total  979058 4617  0.005 1179 4.4 

 (Sumber : Pengolahan data) 

Dari table 4.8 diatas dapat di ketahui dari data bulan Juli 2016 menunjukan 

tingkat sigma berada 4.4 berdasarkan perhitungan table dari nilai  defect permilion 

opportunity (DPMO) 
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Table 4.9 berikut ini merupakan akumalasi output dan defect pada bulan 

Mei,Juni dan Juli 2016 kemudian dilakukan perhitungan DPMO ( defect permilion 

opportunity) dan di konversi ke level sigma berdasarkan table sigma untuk melihat 

tingkat sigma dari total 3 bulan. 

Tabel 4.9 Tingkat kapabilitas Six Sigma dan DPMO dari total 3 bulan pada bulan 

Mei,Juni dan Juli 2016 

Bulan Output (pcs) Defect (pcs) DPU DPMO Six sigma 

Mei 1031292 9469 0.00918 2,295 4.3 

Juni 1202370 5723 0.00476 1,190 4.5 

Juli 979058 4617 0.00472 1,179 4.5 

Total 3212720 19809 0.00617 1,541 4.4 

 (Sumber : Pengolahan data) 

 

Table 4.9 di atas merupakan perhitungan tingkat kapabilitas six sigma dan 

DPMO dari total 3 bulan dimana nilai DPMO dari total 3 bulan sebesar 1,541 dan 

berada pada nila sigma sebesar 4,4 maka dari itu peneliti akan meminimalkan 

produk defect screw pan m5x13 mm pada mesin forming dan untuk menaikkan 

level sigma. 

 

4.2.2.3 Analyze peta kendali p 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan peta kendali P (P-Chart) yang berguna 

untuk mengetahui apakah proses produksi baut screw pan m5x13mm di mesin BF-

06403 selama bulan Mei, Juni dan Juli 2016 dalam keadaan terkendali atau tidak. 

Berdasarkan hasil dari tahap measure diketahui banyaknya produk defect sebesar 

19809 pcs.  
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Berikut contoh perhitungan mean atau rata-rata proporsi kecacatan, 

proporsi produk akhir bulanan, batas kendali bawah (LCL) dan batas kendali atas 

(UCL) pada periode mei sampai juli 2016.  

• Mean (CL) atau rata-rata proporsi kecacatan (defect) 

CL= 
∑𝑛𝑝
∑𝑛

 

CL= 
9469

 1031292
 = 0,009 

• Menghitung presentase defect 

P = 
𝑛𝑝
𝑛

 

P = 
425

48637
 = 0,009 

• Menghitung batas kendali atas atau Upper Control Limit (UCL) untuk 

menghitung batas kendali atas atau UCL dilakukan dengan rumus 

 

UCL = CL+ √
𝐶𝐿(1−𝐶𝐿)

𝑛

3
 

UCL = 0,009+ √
0,009(1−0,009)

48637

3
 = 0.0105 

 

 

• Menghitung batas kendali bawah atau Lower Control Limit (LCL)  

untuk menghitung batas kendali atas atau UCL dilakukan dengan rumus 

LCL = CL - √
𝐶𝐿(1−𝐶𝐿)

𝑛

3
 

LCL = 0,009 - √
0,009(1−0,009)

48637

3
 = 0,0079 

: jumlah sampel 

: jumlah kecacatan 

: rata-rata proporsi kecacatan  
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Table 4.10 Berikut ini merupakan table perhitungan batas kendali peta p 

berdasarkan data output dan defect pada bulan mei 2016 

Table 4.10 Perhitungan batas kendali pada bulan Mei 2016 

 

No Ouput Defect Proporsi defect UCL CL LCL 

1 48637 425 0.009 0.0105 0.009 0.0079 

2 49577 638 0.013 0.0105 0.009 0.0079 

3 45627 379 0.008 0.0105 0.009 0.0078 

4 51027 471 0.009 0.0104 0.009 0.0079 

5 40188 357 0.009 0.0106 0.009 0.0078 

6 45982 456 0.010 0.0105 0.009 0.0078 

7 42266 467 0.011 0.0106 0.009 0.0078 

8 42189 351 0.008 0.0106 0.009 0.0078 

9 45717 371 0.008 0.0105 0.009 0.0078 

10 45081 435 0.010 0.0105 0.009 0.0078 

11 43768 437 0.010 0.0105 0.009 0.0078 

12 41734 405 0.010 0.0106 0.009 0.0078 

13 40655 261 0.006 0.0106 0.009 0.0078 

14 52177 473 0.009 0.0104 0.009 0.0079 

15 53882 453 0.008 0.0104 0.009 0.0079 

16 39288 355 0.009 0.0106 0.009 0.0077 

17 56319 472 0.008 0.0104 0.009 0.0080 

18 46262 431 0.009 0.0105 0.009 0.0079 

19 56211 535 0.010 0.0104 0.009 0.0080 

20 54561 450 0.008 0.0104 0.009 0.0080 

21 44377 413 0.009 0.0105 0.009 0.0078 

22 45767 434 0.009 0.0105 0.009 0.0078 

Total 1031292 9469 0.009    
Sumber : pengolahan data 

 

Dari hasil perhitungan tabel 4.10 di atas, maka selanjutnya dapat dibuat 

grafik peta kendali p yang dapat dilihat pada gambar 4.25 berikut ini : 
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Gambar: 4.25 Grafik peta kendali p pada bulan Mei 2016 

 (Sumber : pengolahan data) 

Berdasarkan gambar 4.24 diatas dapat diketahui bahwa proses masih belum 

stabil, maka langkah selanjutnya adalah menstabilkan proses terlebih dahulu 

dengan cara membuang data yang keluar dari batas spesifikasi data yang melebihi 

upper cotrol limit(UCL) yang akan di hapus yaitu pada kolom nomer 2 dan 7 

sedangkan yang melebihi lower control limit (LCL) yang akan di hapus pada kolom 

13. Hasil selanjutnya dapat dilihat pada table 4.11 berikut ini 

 

Table 4.11 Hasil revisi perhitungan batas kendali pada bulan Mei 2016 

No Ouput Defect Proporsi defect UCL CL LCL 

1 48637 425 0.009 0.0105 0.009 0.0079 

3 45627 379 0.008 0.0105 0.009 0.0078 

4 51027 471 0.009 0.0104 0.009 0.0079 

5 40188 357 0.009 0.0106 0.009 0.0078 

6 45982 456 0.010 0.0105 0.009 0.0078 

8 42189 351 0.008 0.0106 0.009 0.0078 

9 45717 371 0.008 0.0105 0.009 0.0078 
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No Ouput Defect Proporsi defect UCL CL LCL 

10 45081 435 0.010 0.0105 0.009 0.0078 

11 43768 437 0.010 0.0105 0.009 0.0078 

12 41734 405 0.010 0.0106 0.009 0.0078 

14 52177 473 0.009 0.0104 0.009 0.0079 

15 53882 453 0.008 0.0104 0.009 0.0079 

16 39288 355 0.009 0.0106 0.009 0.0077 

17 56319 472 0.008 0.0104 0.009 0.0080 

18 46262 431 0.009 0.0105 0.009 0.0079 

19 56211 535 0.010 0.0104 0.009 0.0080 

20 54561 450 0.008 0.0104 0.009 0.0080 

21 44377 413 0.009 0.0105 0.009 0.0078 

22 45767 434 0.009 0.0105 0.009 0.0078 

Total 898794 8103 0.009    
(Sumber : pengolahan data) 

 

Dari hasil revisi  perhitungan tabel 4.11 di atas, maka selanjutnya dibuat 

grafik peta kendali p yang dapat dilihat pada gambar 26 berikut ini : 

 

Gambar: 4.26 Grafik peta kendali p revisi bulan Mei 2016 

 (Sumber : pengolahan data) 
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Dari gambar 4.25 diatas bahwa proses sudah stabil setelah dilakukan revisi 

pemangkasan pada kolom yang melibihi batas UCL dan LCL yaitu pada kolom no 

2,7 dan 13 pada proses bulan mei 2016. Perhitungan batas kendali pada bulan juni 

dan juli dapat dilihat pada table 4.12 dan 4.13. peta p chart dapat dilihat pada 

gambar 4.23 dan 4.24 

Table 4.12 Berikut ini merupakan table perhitungan batas kendali peta p 

berdasarkan data output dan defect pada bulan juni 2016 

Table 4.12 Perhitungan batas kendali pada bulan Juni 2016 

 

No Ouput Defect Proporsi defect UCL CL LCL 

1 47334 195 0.004 0.0057 0.005 0.0038 

2 54777 273 0.005 0.0056 0.005 0.0039 

3 58743 282 0.005 0.0056 0.005 0.0039 

4 50315 271 0.005 0.0057 0.005 0.0038 

5 52662 223 0.004 0.0057 0.005 0.0039 

6 52000 232 0.004 0.0057 0.005 0.0039 

7 49331 242 0.005 0.0057 0.005 0.0038 

8 57737 310 0.005 0.0056 0.005 0.0039 

9 49527 197 0.004 0.0057 0.005 0.0038 

10 53036 228 0.004 0.0057 0.005 0.0039 

11 55000 222 0.004 0.0056 0.005 0.0039 

12 62522 297 0.005 0.0056 0.005 0.0039 

13 58922 320 0.005 0.0056 0.005 0.0039 

14 55466 285 0.005 0.0056 0.005 0.0039 

15 55466 305 0.005 0.0056 0.005 0.0039 

16 54161 284 0.005 0.0056 0.005 0.0039 

17 61000 322 0.005 0.0056 0.005 0.0039 

18 53052 219 0.004 0.0057 0.005 0.0039 

19 49054 193 0.004 0.0057 0.005 0.0038 

20 64232 350 0.005 0.0056 0.005 0.0039 

21 55417 241 0.004 0.0056 0.005 0.0039 

22 52616 232 0.004 0.0057 0.005 0.0039 

Total 1202370 5723 0.005    
(Sumber : pengolahan data) 
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Dari hasil perhitungan tabel 4.12 di atas, maka selanjutnya dapat dibuat 

grafik peta kendali p yang dapat dilihat pada gambar 4.27 berikut ini : 

 
 

Gambar: 4.27 Grafik peta kendali p pada bulan juni 2016 

(Sumber : pengolahan data) 

 

Berdasarkan gambar 4.27 peta kendali p bulan juni di atas dapat dilihat 

bahwa data yang diperoleh seluruhnya berada dalam batas kendali yang telah 

ditetapkan. Hal ini menunjukkan pengendalian dari kerusakan yang stabil tetapi 

masih sangat tinggi. 

Table 4.13 Perhitungan batas kendali pada bulan Juli 2016 

 

 

No Ouput Defect Proporsi defect UCL CL LCL 

1 55262 294 0.005 0.0056 0.005 0.0038 

2 49636 272 0.005 0.0056 0.005 0.0038 

3 54266 225 0.004 0.0056 0.005 0.0038 

4 54655 213 0.004 0.0056 0.005 0.0038 

5 56434 310 0.005 0.0056 0.005 0.0039 

6 48827 239 0.005 0.0056 0.005 0.0038 

7 54671 246 0.004 0.0056 0.005 0.0038 

8 55462 304 0.005 0.0056 0.005 0.0038 
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No Ouput Defect Proporsi defect UCL CL LCL 

9 46355 222 0.005 0.0057 0.005 0.0038 

10 49313 223 0.005 0.0056 0.005 0.0038 

11 63772 341 0.005 0.0055 0.005 0.0039 

12 54822 226 0.004 0.0056 0.005 0.0038 

13 52838 210 0.004 0.0056 0.005 0.0038 

14 45622 228 0.005 0.0057 0.005 0.0038 

15 52366 237 0.005 0.0056 0.005 0.0038 

16 45524 208 0.005 0.0057 0.005 0.0038 

17 46526 208 0.004 0.0057 0.005 0.0038 

18 47566 220 0.005 0.0057 0.005 0.0038 

19 45141 191 0.004 0.0057 0.005 0.0037 

Total 979058 4617 0.005    
(Sumber : pengolahan data) 

Dari hasil perhitungan tabel 4.13 di atas, maka selanjutnya dapat dibuat 

grafik peta kendali p yang dapat dilihat pada gambar 4.28 berikut ini 

 

Gambar 4.28 Grafik peta kendali p pada bulan Juli 2016 

(Sumber : pengolahan data) 

Berdasarkan gambar peta kendali p bulan juli di atas dapat dilihat bahwa 

data yang diperoleh seluruhnya berada dalam batas kendali yang telah ditetapkan. 

Hal ini menunjukkan pengendalian dari kerusakan yang stabil tetapi tingkat defect 

masih sangat tinggi. 
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BAB V 

ANALISA DATA 

 

5.1 Analyze 

Tahap ini merupakan tahap menganalisa, mencari dan menemukan akar 

penyebab dari suatu masalah. Hal ini dapat dengan menggunakan diagram sebab 

akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistik, diagram sebab akibat 

dipergunakan untuk menunjukan faktor-faktor penyebab dan karakteristik kualitas 

(akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu (Gasperz, 2003). 

 

5.1.1 Diagram Sebab-Akibat  

Diagram sebab akibat memperlihatkan hubungan antara permasalahan yang  

dihadapi dengan kemungkinan penyebabnya serta faktor-faktor yang  

mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi  

penyebab kerusakan produk secara umum dapat digolongkan sebagai berikut:  

a) Man (manusia)   

Para pekerja yang melakukan pekerjaan yang terlibat dalam proses 

produksi.  
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b) Material (bahan baku)  

Segala sesuatu yang dipergunakan oleh perusahaan sebagai komponen 

produk  yang akan diproduksi, terdiri dari bahan baku utama dan bahan baku  

pembantu. 

c) Machine (mesin)  

Mesin-mesin dan berbagai peralatan yang digunakan dalam proses produksi  

d) Methode (metode)  

Instruksi kerja atau perintah kerja yang harus diikuti dalam proses produksi.  

e)  Environment (lingkungan)  

Keadaan sekitar perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung  

mempengaruhi perusahaan secara umum dan mempengaruhi proses produksi  

secara khusus.   

 

Setelah diketahui jenis-jenis defect yang terjadi, maka langkah langkah 

perbaikan untuk mencegah timbulnya  kerusakan yang serupa. Hal penting yang 

harus dilakukan dan ditelusuri adalah  mencari penyebab timbulnya kerusakan 

tersebut. Sebagai alat bantu untuk  mencari penyebab terjadinya defect tersebut, 

digunakan diagram sebab akibat atau yang disebut fishbone chart.  

Adapun penggunaan diagram sebab akibat  untuk menelusuri jenis masing-

masing defect pada produk screw pan m5x13mm pada bagian forming di mesin 

JBF-06403 yang terjadi adalah sebagai  berikut : 
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1. Jenis defect 2nd Punch Patah (Lubang kunci tidak terbentuk) 

Berikut diagram fishbond terjadinya 2nd punch patah/lubang kunci tidak 

terbentuk hingga tercampur ke konveyor penampungan mesin forming  

 

Gambar 5.1 Diagram sebab-akibat 2nd punch patah 

(Sumber : pengolahan data) 

Berdasarkan Gambar 5.1 diatas faktor yang menyebabkan 2nd punch patah 

/lubang kunci tidak terbentuk. 

1. Mesin 

Berikut penyebab terjadinya masalah  factor mesin  

• Belum ada sensor pendeteksi 2nd punch patah 

Dalam factor mesin punyebab terjadinya defect 2nd punch patah 

yaitu belum ada sensor yang mendeteksi terjadinya 2nd punch 

patah, sehingga produk defect lubang kunci tidak terbentuk lolos 

dari pengontrolan dan tercamur hingga ke konveyor. 
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• Tools dies retak  

Factor dies retak, dapat menimbulkan tidak stabil pada saat prses 

berlangsung sehingga jarum 2nd punch tidak bertahan lama.dies 

mempunyai standart pemakaian namun factor retak kecil yang 

tidak terlihat secara kasat mata berpotensi terhadap 2nd  punch 

patah karena pada saat mesin running pukulan antara punch dan 

dies yang menimbulkan getaran dan menyebabkan 2nd punch 

patah. 

2. Manusia  

• Skill operator berbeda -beda  

Manusia merupakan yang mngendalikan mesin produksi dan juga 

melakukan setting apabila mesin terjadi troble, dalam settingan 

pergantian tools 2nd punch dibutuhkan tenaga ahli untuk setting 

tools 2nd punch, factor manusia adalah salah satunya karena 

kurang teliti dalam melakukan setting dan skill setiap operator 

yang berbeda-beda sehingga settingan tidak stabil dapat 

menimbulkan terjadinya patahan pada 2nd punch pada saat 

running. 

3. Methode 

• Timming griper mudah rubah  

Penyebab dari metode setting juga mempengaruhi terjadinya 

defect terutama pengaturan timming griper, fungsi dari timing 

griper merupakan sebagai pengikat pembentukan. 
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• Setingan kurang pas 

Setting  punch tidak pas dapat menimbulkan pentalan pada part 

nomer 2 sehingga menimbulkan benturan antara giper pengikat 

part no 3 dan punch dan menimbulkan 2nd punch patah. 

4. Material 

• Bahan bengkok 

Bahan bengkok hanya beberapa centimeter, bahan yang ditumpuk 

pad arak koil menibulkan bahan tersebut benkok, sehingga pada 

saat proses pembentuka bahan tidak terbentuk sempurna dan 

menimbulkan tools 2nd punch patah. 

 

2. Jenis defect 2nd punch retak ( atas flange defect) 

Berikut diagram fishbond 2nd punch retak. 

 

Gambar 5.2 Diagram sebab-akibat 2nd punch retak 

(Sumber : pengolahan data) 
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Berdasarkan Gambar 5.2 diatas terdapat 4 faktor yang menyebabkan 

terjadinya 2nd punch retak 

1. Manusia  

• Skill operator berbeda- beda 

Operator juga berperan dalam pergantian tools dan juga settingan 

karena terbatasnya teknisi sehingga dibutuhkan ketelitian dalam 

melaksanakn tanggung jawab, namun settingan masih belum 

standart. 

• Settingan asal jadi 

Faktor setingan terburu-buru berdampak pada hasil akhir yang 

berdapakan pada saat mesin sudah running berpotensi  tools 

rubah 

2. Methode 

• Pemasangan 2nd punch ke punch case kurang pas 

Punch case pelapis dari 2nd punch pada saat pemasangan 2nd 

punch ke punch case di lakukan penggerindaan terlebih dahulu 

agar pemasangan 2nd punch rata. 

• Pembentukan no 2 setingan terlalu padat 

Faktor pembentukan no 2 yang terlalu padat menimbulkan  

tekanan lebih keras pada saat proses pembentukan no 3 dapat 

mengakibatkan 2nd punch retak. 
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3. Mesin  

• Punch case oblak/renggang  

Punch case merupakan pelapis 2nd punch atau pengikat 2nd 

punch standart life time yang digunakan tidak menjadi acuan, 

penyebab terjadinya cpat obalak/aus karena sering bongkar 

pasang 2nd punch pada saat terjadi troble mesin. 

4. Lingkungan  

• Mesin geriding jauh dari mesin Forming. 

Lokasi gerinda hanya ada pada blok B2 pada saat melakukan 

gerinda 2nd punch operator terburu-buru karena bertanggung 

jawab di mesin yang sehingga pada saat melakukan pengerindaat 

kurang pas dengan 2nd punch 

3. Jenis defect Dies kotor  

Berikut diagram fishbond jenis defect dias kotor 

 

Gambar 5.3 Diagram sebab-akibat dies kotor 

(Sumber : pengolahan data) 
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Berdasarkan Gambar diatas terdapat 4 faktor yang menyebabkan terjadinya dies 

kotor/collar cacat 

1. Manusia  

• Skill operator berbeda beda 

• Kurang focus pada saat setting 

Pada produk screw pan tinggka kesulitan stting cukup tinggi, karena 

jenis produk lebih rumit dibandingakan jenis flange bolt maupun 

hexbolt, pada saat seting griper harus teliti benar-benar pas dengan 

lubang dias karena terdapat celah sedikit menimbulkan gram yang 

menghambat lubang angin hingga tertutup. 

2. Methode 

• Setingan griper kurang center dengan lubang dies 

• Sisa gram nempel di dies  

Sisa gram merupakan waste dari bahan faktor setingan yang kurang 

pas dapat menempel pada lubang dies, sedangkan setingan geriper/ 

pengikat pembentukan harus center untuk mencegah timbulnya 

gram, dan setingan hanya meraba-raba sehingga mengakibatkan 

radius dies kotor. 

3. Mesin  

• Dies mulai aus 

Terdapat 3 lubang angin pada dies sebagai buangan pada saat 

tekanan sedang proses, salah satu terhambat dapat menimbulkan 

radius pembentukan tidak terbentuk sempurna  
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• Griper terlalu tebal 

Ketebalan griper dapat menimbulkan gram yang menutup 

lubang angin pada dies no 3 tebal griper 3- 4 mm 

4. Material  

• Material kotor 

Sisa serbuk material dari Gudang bahan baku atau crak yang 

menenpel pada material juga menimbulkan penghambatan pada 

lubang angin dies no 3, sehingga pembentukan tidak terbentuk 

sempurna 

 

4. Jenis defect Flange miring  

Berikut diagram fishbond jenis defet flange miring 

 

Gambar 5.4 Diagram sebab-akibat flange miring 

(Sumber : pengolahan data) 
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Berdasarkan Gambar diatas terdapat 4 faktor yang menyebabkan terjadinya 

flange miring 

1. Manusia  

• Skill operator berbeda- beda 

Operator juga berperan dalam pergantian tools dan juga 

settingan karena terbatasnya teknisi sehngga dibutuhkan 

ketelitian dalam melaksanakn tanggung jawab, namun settingan 

masih belum standart. 

• Settingan produk terburu-buru 

Frekuensi troble yang terlalu sering pada mesi forming membuat 

teknisi dalam melakukan setting terburu-buru 

2. Methode 

• Pembentukan belum di diel  

Standart setingan kemiringan menggunakan diel jarum di 

perbolehkan bergerak antara 0,01~0,10 mm kecerobohan seeting 

mengakibtkan pembentukan tidak stabil dan potens miring, 

• Pemasangan punch kurang pas 

Potensi miring dari punch case nomer 3 lebih dominan karena 

tools ini sering bongkar pasang pada saat pergantian 2nd punch,  

3. Mesin 

• Adjuster mudah rubah 

Mesin yang sudah tua sehingga ada dampak terhadap proses 

yang sedang berjalan, adjuster digunakan untuk langkah maju 

mundur punch tidak stabil yang menyebabkan punch no 3 miring 
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• Baut pengunci punch case kendor 

Daya tekan yang sangat tinggi pada saat proses menimbulkan 

baut pengunci yang digunakan mudah rusak, belum terdapat 

standart pergantian pada baut pengunci punch sehingga 

pergantian baut hanya di lakukan pada saat baut rusak 

4. Material  

• Material bengkok 

Material bengkok disebabkan faktor penumpukan di rak koil 

yang menyebabkan benturan pada saat pemindahan oleh forklift 

 

5.2.Tahap Improve 

Pada tahap perbaikan ini memberikan solusi perbaikan atas masalah dan 

kegagalan yang terjadi. Usulan / konsep perbaikan untuk menyelesaikan akar 

penyebab dengan menggunakan metode 5W+1H (What, Why, When, Who dan 

How) yaitu apa masalahnya, mengapa harus dilakukan perbaikan, bagaimana 

melakukan perbaikan, siapa yang melakukan perbaikan dan dimana dan kapan 

harus melakukan perbaikan. Tahap improve yang digunakan untuk melakukan 

perbaikan pada proses baut Screw pan m5x13mm pada mesin JBF-06403 pada 

bagian forming merupakan dalam bentuk ususlan perbaikan untuk mengurangi 

terjadinya produk defect pada saat proses sedang berjalan. 

Tabel 5.1 sampai dengan tabel 5.4 berikut ini adalah usulan dengan 

menggunakan metode 5W+1H untuk mengurangi produk defect pada saat proses 

baut screw pan m5x13mm 
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Tabel  5.1 Usulan Perbaikan dengan Metode 5W + 1H  jenis defect 2nd punch patah 

Tools 
Rencana Improvement dari faktor penyebab 

Rencana 1 Rencana 2 Rencana 3 Rencana 4 Rencana 5 

What 

2nd punch patah 

tercampur hingga ke 

konveyor 

/penampungan forming 

Dies Retak Timing Griper mudah 

rubah 

Material Bengkok Skill Operator Mesin 

Berbeda-beda 

Why 

Agar pada saat terjadi 

2nd punch patah mesin 

mati pada patahan 

pertama 

Retakan dies berpotensi 

terjadinya 2nd punch patah 

pada saat mesin running 

karena tekanan antara dies 

dan punch sangat keras 

Mesin running secara 

otomotasi sehingga 

potensi terjadinya 

perubahan  settingan 

timing pada saat mesin 

running 

Agar tidak 

mengakibatkan 2nd 

punch patah 

Teknik dalam 

penyetingan butuh 

ketelitian 

Where 
Di departement 

Forming 

Di departement Forming Di departement Forming Di departement 

Forming 

Di departement 

Forming 

When Segera Segera Segera Segera Segera 

Who Tim Produksi Tim Produksi Tim Produksi Tim Produksi Tim Produksi 

How 

Membuat alat sensor 

yang digunakan untuk 

mendeteksi terjadinya 

2nd punch patah 

sehingga mesin 

otomatis mati pada saat 

patahan pertama 

Melakukan pergantian 

Tools dies setelah 

memasuki standart 

pemakaian, tidak harus 

menunggu terjadinya 

mesin troble 

Membuat standart 

pergantian baut timming 

griper / life time 

pemakaian sehingga 

dengan waktu tertentu 

baut pengunci timing di 

ganti sebelum baut rusak 

Membuat standart 

setiing pada 

strightening setiap 

melakukan pergantian 

material 

Dilakukan training 

cara penyetengan 

yang tepat sehingga 

mesin bisa running 

dengan  dengan stabil 

(Sumber: pengolahan data) 
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Tabel 5.2 Usulan Perbaikan dengan Metode 5W + 1H  jenis defect 2nd punch Retak 

Tools 
Rencana Improvement dari faktor penyebab 

Rencana 1 Rencana 2 Rencana 3 Rencana 4 Rencana 5 

What 

Punch case oblak Pembentukan no 2 

terlalu padat 

Pemasangan punch 

case kurang presisi 

Penempatan mesin 

grinding terlalu jauh 

dari mesin forming 

Skill Operator 

berbeda beda 

Why 

2nd punch tidak presisi 

terhadap punch, pemakain 

punch case tidak sesuai 

standart sehingga 

cenderung dipaksakan 

Pada saat melakukan 

setingan pembentukan 

no 2nd  punch terlalu 

maju sehingga 

menimbulkan 2nd punch 

mudah retak karena 

tekanan terlalu keras 

Mesin press yang 

digunakan sering 

bocor sehingga 

tekanan pada saat 

press 2nd punch tidak 

presisi 

Agar tidak 

mengakibatkan 2nd 

punch patah 

Teknik dalam 

penyetingan butuh 

ketelitian 

Where 
Di departement Tooling Di departement Forming 

Mesin BF 06403 

Di departement 

Forming 

Di departement 

Forming 

Di departement 

Forming 

When Segera Segera Segera Segera Segera 

Who Tim Produksi Tim Produksi Tim Produksi Tim Produksi Tim Produksi 

How 

Merubah standart diameter 

punch lebh di perkecil 

sehingga 2nd punch pada 

saat di pres ke punch case 

lebih presisi dan bertahan 

lebih lama dalam 

pemakain tool punch case 

 

 

Melakukan setting 

pembentukan no 2 sesuai 

standart visual dari 

departement engginering 

di proses pembentukan 

nomer 3 sehingga mesin 

berjalan dengan stabil 

Melakukan pergantian 

sil pada hidrolik mesin 

pres di lakukan secar 

berkala sehingg tekan 

mesin pres stabil, 

Membuat standart 

setiing pada 

strightening setiap 

melakukan pergantian 

material 

Dilakukan training 

cara penyetengan 

yang tepat sehingga 

mesin bisa running 

dengan  dengan stabil 
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Tabel 5.3 Usulan Perbaikan dengan Metode 5W + 1H  jenis defect Dies Kotor 

Tools 
Rencana Improvement dari faktor penyebab 

Rencana 1 Rencana 2 Rencana 3 Rencana 4 Rencana 5 

What 

Lubang angin Dies tertutup gram Griper terlalu tebal Material Kotor Setingan Griper 

Kurang center 

kelubang dies 

Skill operator 

berbeda-beda 

Why 

Lubang angin dies terhambat oleh 

sisa gram yang disebabkan dari 

bahan atau griper  

Standar griper dari 

yang digunakan dari 

tooling antara 3 - 4 

mm sehingga perlu 

dilakukan modif 

dengan mesin grinda  

Kotoran material dapat 

menghambat lubang angina griper 

Setingan tidak center 

dapat menimbulkan 

gram yang 

menghambat lubang 

angin pada dies 

Teknik dalam 

penyetingan butuh 

ketelitian 

Where 

Di departement Forming Mesin BF-

06403 

Di departement 

Forming Mesin BF-

06403 

Di departement Forming & 

Gudang bahan baku 

Di departement 

Forming Mesin BF-

06403 

Di departement 

Forming 

When Segera Segera Segera Segera Segera 

Who 
Tim Produksi & Departement 

tooling 

Tim Produksi & 

Departement tooling 

Tim Produksi Tim Produksi Tim Produksi 

How 

Menambah jalur lubang angin pada 

dies no 3 sebagai alternatif angin 

bisa keluar secara maksimal pada 

saat terjadi proses penekanan 

pembentukan no 3 antara dies dan 

punch. 

Menurunkan diameter 

griper menjadi 3 mm 

sehingga sehingga 

tidak perlu modif 

griper  

Membersihkan keseluran terhadap 

material yang dikirim ke produksi 

agar material yang  kotor tidak 

menyebabkan terjadinya 

penghamba terhadap lubang angin 

dies  

Membuat alat bantu 

setingan agar pada 

saat melakukan 

seting antara lubang 

griper dan dies center  

Dilakukan training 

cara penyetengan 

yang tepat sehingga 

mesin bisa running 

dengan  dengan 

stabil 

(Sumber: pengolahan data) 
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Table 5.4 Usulan Perbaikan dengan Metode 5W + 1H  jenis defect Flange miring 

Tools 
Rencana Improvement dari faktor penyebab 

Rencana 1 Rencana 2 Rencana 3 Rencana 4 

What 
Adjuster mudah rubah Pemasangan punch case kurang 

presisi 

Material bengkok Skill operator berbeda-beda 

Why 

Mesin yang digunakan sudah 

mulai tua kecepatan mesin 

pada saat running 120 

pcs/menit sehingga 

menimulan punch miring 

Alat diel yang tersedia tidak 

digunakan secara maksimal 

sehingga pembentukan miring 

standart penggunaan diel 

minimal 0,0010 

Terjadinya mesin trobel yang 

lama mengakibatkan 

penumpukan material 

sehingga meterial disusu tidak 

beraturan dan tidak ada 

pemisah antara material yang 

satu dengan yang lainnya. 

Setingan tidak center dapat 

menimbulkan gram yang 

menghambat lubang angin 

pada dies 

Where 

Di departement Forming 

Mesin BF-06403 

Di departement Forming Mesin 

BF-06403 

Di departement Forming & 

Gudang bahan baku 

Di departement Forming 

Mesin BF-06403 

When Segera Segera Segera Segera 

Who 
Tim Produksi & Departement 

tooling 

Tim Produksi Tim Produksi Tim Produksi 

How 

Membuat standart setingan 

pada adjuster dan membuat 

life time pemakaian baut 

punch sehingga baut di ganti 

sebelum baut sudah mulai 

rusak 

Memaksimalkan dalam 

melakukan setingan 

pembentukan dengan 

menggunakan diel sehingga 

pembentukan  tetap stabil 

Membuat alat pemisah antara 

material yang tersusun 

sehingga tidak menumbulkan 

benturan yang mengakibatkan 

materia menjadi bengkok 

Membuat alat bantu 

setingan agar pada saat 

melakukan seting antara 

lubang griper dan dies 

center sehingga tidak 

menimbulkan gram yang 

menghambat lubang angin 

(Sumber: pengolahan data) 
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Tabel 5.5 berikut ini adalah rencana penanggulangan untuk mencegah defect pada mesin JBF-06403 pada bagian forming  

Tabel  5.5 Rencana Penanggulangan 

No 
Faktor 

penyebab 

Potensi akibat yang 

ditimbulkan 

Usulan 

Penanggulangan 
Sebelum perbaikan  Usulan Perbaikan Keterangan 

1 

Belum ada 

sensor 

pendeteksi 

terjadinya 2nd 

punch patah 

Defect 2nd punch 

patah tercampur 

hingga ke konveyor 

mesin running secara 

otomatis pengecekan 

dilakukan operator 

pper 10 menit sekali 

Membuat rancangan 

sensor untuk 

mendeteksi 

terjadinya produk 

defect yang 

disebabkan 2nd 

punch patah 
  

Sensor di pasang 

pada punch holder 

no 4 ,sensor akan 

mendeteksi pada saat 

terjadi 2nd punch 

patah, dan secara 

otomatis mesin mati 

2 

Punch case 

oblak 

Terjadi retakan pada 

atas kepala produk 

screw pan 

Melakkan modif 

punch case no 3 

pada diameter 

lubang 2nd punch 

diperkecil 0,5 mm 

dan radius punch 

case di perbesar, 
 

 

Membuat WO (work 

order ) di workshop 

untuk dilakukan 

pemodifan punch 

case dengan  cara di 

bubut 



99 

 

 

 

No 
Faktor 

penyebab 

Potensi akibat 

yang ditimbulkan 

Usulan 

Penanggulangan 
Sebelum Perbaikan  Usulan Perbaikan Keterangan 

3 

Dies Kotor/ 

lubang angin 

dies terhambat 

gram dan 

kotoran material 

Pada bagian bawah 

flange/collar tidak 

berbentuk 

sempurna 

Melakukan 

penambahan 

lubang angin pada 

dies no 3 sehingga 

pemakaian tools 

lebih lama 

 
 

Penambahan 

lubang angin untuk 

meningkatkan 

pemakaian tools 

dies dan gram/ sisa 

kotoran bisa 

teratasi 

4 

Griper terlalu 

tebal 

Terjadi goresan 

pada body 

pembentukan no 3, 

sehingga 

meninbulakan 

gram 

Melakukan 

pemangkasan 

diameter griper 

sebesar 0,5mm 

 

 

Membuat WO 

(work order )untuk 

pemangkasan 

griper dengan cara 

di bubut 

Sumber : pengolahan data 

  

Table   5.5 di atas merupakan   hasil perancangan desain sebelum dilakukan perbaikan dan usulan perbaikan untuk penenaggulangan 

produk defect baut screw m5x13mm pada mesin JBF-06403 pada bagian forming   
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Gambar berikut ini merupakan perancangan sensor pada punch holder no 

4 usulan sensor untuk mengendalikan produk defect yang di sebabkan 2nd punch 

patah pada mesin JBF-06403 

 
Gambar. 5.5 Perancangan Mechanical sensor  

(Sumber: Pengolahan data) 
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Gambar 5.6 berikut ini merupakan perancangan punch case, dies dan 

griper dengan tujuan mengurangi terjadinya produk defect pada produk screw pan 

m5x13mm pada mesin JBF-06403

 

Gambar. 5.6 Perancangan punch case, dies dan griper 

(Sumber:Pengolahan data) 
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5.3 Tahap Control 

Setelah pembuatan usulan perbaikan pada tahap improve, langkah 

selanjutnya adalah tahap control. Tahap ini adalah tahap terakhir dari metode six 

sigma yang bertujuan untuk mengendalikan proses sehingga berjalan sesuai dengan 

tujuan awal dan diharapkan tidak akan terulang kembali. Konsep pengendalian 

yang diberikan pada dasarnya berupa petunjuk kerja atau instruksi kerja pada saat 

melakukan proses produksi. Beberapa tindakan pengendalian yang diperlukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan perawatan pada  mesin di blok B1 Forming dan perbaikan 

mesin secara berkala. 

2. Melakuakan pengawasan terhadap bahan baku dan karyawan bagian 

produksi agar mutu barang yang dihasilkan lebih baik. 

3. Melakukan pergantian tools pada komponen mesin sesuai dengan 

standart life time  dan melakukan persiapan apabila kondisi tools sudah 

mulai aus 

4. Melakukan laporan terhadap kepala teknisi apabila terjadi up normal 

pada mesin yang sudah di improve dengan menggunakan sensor sehingga 

penggunaan sensor dapa berjalan dengan optimal. 

5. Melakukan jadwal training dalam melakukan setingan pada produk 

sehingga settingan pada mesin JBF-06403 dapat seragam
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1    Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT. Garuda Metalindo  terhitung 

pada data bulan mei,juni dan juli 2016 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Defect yang terjadi pada mesin JBF-06403 di department forming dari 

bulan Mei, Juni, Juli 2016 sebesar 19809 pcs sedangkan tingkat DPMO 

sebesar 1,541 dan rata-rata nilai sigma sebesar 4,5 berdasarkan table 

sigma. 

2. Faktor penyebab defect dapat diidentifikasi dengan diagram fishbond  

Table 6.1 berikut ini merupakan faktor penyebab defect pada produk 

Screw pan m5x13mm mesin JBF-06403 bagian forming 
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Tabel 6.1 Faktor-faktor penyebab defect pada mesin JBF-06403 bagian forming 

 

(Sumber : pengolahan data) 

 

3. Pada tahap improve usulan perbaikan untuk mencegah timbulnya defect 

dapat dilihat pada table 6.2 berikut ini 

 

 

 

Table 6.2 Usulan perbaikan mencegah timbulnya defect pada mesin JBF-06403  

 

 

No Jenis defect 
Ususlan perbaikan 

Renacana 1 Rencana 2 Rencana 3 Rencana 4 Rencana 5 

1 

2nd punch 

patah 

Membuat 

sensor untuk 

mendeteksi 

terjadiya 2nd 

punch patah 

Memaksimalkan 

pemakaian, 

standart tools dies 

sesuai life time 

dari tooling 

Memebuat 

standart 

pemakaian baut 

timming / life 

time 

Membuat 

standart setting 

pada 

streightening 

setiap melakukan 

pergantian bahan 

Di lakukan 

training 

setting yang 

benar 

No  Jenis defect 
Penyebab 

Manusia Metode Mesin Material Lingkungan 

1 

2nd punch 

patah 

Skill operator 

berbeda dan 

kurang teliti 

dalam 

melakukan 

setting 

Pengauran 

timming mudah 

rubah dan 

settingan kuran 

pas yang 

menimbulkan 

mesin tidak stabil 

belum 

terdapat 

sensor 

pendeteksi 

2nd punch 

patah 

bahan 

bengkok 

 

2 

2nd pucnh 

retak 

Fokus 

terganggu 

dan settingan 

terburu-buru 

Pemasangan 

punch case 

kurang pas dan 

pembentukan no  

terlalu padat 

Punch case 

renggang 

tetap di 

paksakan 

 
Penempatan 

mesin 

grinding 

terlalu jauh 

dari mesin 

forming 

3 Dies kotor 

skill operator 

berbeda-beda 

da kurang 

fokus pada 

saat setting 

sisa gram nempel 

di dies dan griper 

kurang center 

dies sudah 

aus dan 

geriper telalu 

tebal 

Bahan 

kotor 

 

 

 

4 

Flange 

mring 

Setting 

produk 

terburu-buru 

Pembentukan 

belm di diel dan 

pemasangan 

punch case 

kurang pas 

Adjuster 

rubah dan 

punch case 

miring 

Material 

bengkok 
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No 
Jenis 

defect 

Usulan perbaikan 

Renacana 1 Rencana 2 Rencana 3 Rencana 4 Rencana 5 

2 

2nd 

punch 

retak 

Modif punch 

case (diameter 

lubang 2nd 

punch di 

perkecil) 

Perbaikan pada 

seetingan 

pembentukan no 

2 sesuai standart 

Pergantian 

seal pada 

hidrolic msin 

pres secara 

berkala 

Usulan 

penambahan 

mesin grinda 

pada blok B1 

Trainning 

cara 

setting 

yang tepat 

dan benar 

3 

Dies 

kotor 

Menambah 

jalur lubang 

angin pada dies 

no 3 

Pemangkasan 

griper di bubut 

Cek material 

kembali 

sebelum di 

krim ke area 

produksi 

Membuata alat 

bantu setting 

Di lakukan 

training 

dan 

membuat 

SOP 

4 

Flange 

miring 

Membuat 

standart setting 

dan membuat 

life time 

pemakain baut 

Memaksimalkan 

dalam 

melakukan 

setting 

Membuat 

aalat pemisah 

material yang 

tersusun 

Di lakukan 

training 

 

(Sumber : pengolahan data) 

 

 

4. Pada tahap control hal hal yang dapat di lakukan adalah  

a. Melakukan perawatan pada  mesin di blok B1 Forming dan 

perbaikan mesin secara berkala. 

b. Melakuakan pengawasan terhadap bahan baku dan karyawan bagian 

produksi agar mutu barang yang dihasilkan lebih baik. 

c. Melakukan pergantian tools pada komponen mesin sesuai dengan 

standart life time  dan melakukan persiapan apabila kondisi tools 

sudah mulai aus 

d. Melakukan laporan terhadap kepala teknisi apabila terjadi up normal 

pada mesin yang sudah di improve untuk memaksimalkan sensor 

agar berjalan dengan optimal. 

e. Melakukan jadwal training dalam melakukan setingan pada produk 

sehingga settingan pada mesin JBF-06403 dapat seragam  
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2. Saran 

 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi PT. Garuda Metalindo adalah 

sebagai berikut : 

1. Defect yang disebabkan karena faktor mesin sebaiknya ditanggulangi 

dengan melakukan maintenance secara rutin agar mesin tetap dalam 

kondisi baik. 

2. Defect yang disebabkan karena faktor manusia sebaiknya ditanggulangi 

dengan cara memberikan pelatihan berkala mengenai standar cara kerja, 

dengan begitu para pekerja dapat lebih teliti dan awas dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

3. Defect yang disebabkan karena faktor material membuat standart dalam 

pengiriman materal ke produksi dan pengeekan material secara 

keseluruhan. 

4. Defect yang disebabkan karena faktor metode sebaiknya ditanggulangi 

dengan menerapkan metode baru yang lebih efektif dan mudah dipahami 

oleh para pekerja. Lebih baik lagi jika dilakukan pelatihan secara rutin 

agar pekerja slalu ingat mengenai metode kerja yang ada dalam 

perusahaan. 

5. Membuat simulasi proses pembuatan baut screw m5x13mm setelah di 

lakukan usulan perbaikan pada mesin JBF-06403 di Departement 

forming. 
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LAMPIRAN 

1. SIMULASI PROSES BAUT SCREW PAN M5X13mm 

 



2. PENGUMPULAN DATA BLOK B1 MEI 2016 

MESIN JENIS PRODUK OUTPUT DEFECT 

BF-06401 MS.PAN SCREW M5x11,5mm 1620146 5935 

BF-06402 SCREW PAN M5x13mm 1091935 2599 

BF-06403 SCREW PAN M5x13mm 1031292 9469 

BF-06404 FLANGE BOLT SH M6 x 35 mm 70034 0 

FLANGE BOLT SH M6 x 40 mm  39435 11 

FLANGE BOLT SH M6 x 40 mm (8T) 330963 13 

FLANGE BOLT SH M6x35mm  573595 21 

SCREW TAPPING D.5x16mm 90855 56 

SOCKET BOLT M6x23,5mm 217068 0 

BF-06405 FLANGE BOLT SH M5 x 13 mm 27703 50 

FLANGE BOLT SH M6 x 35 mm 148582 0 

FLANGE BOLT SH M6 x 40 mm (8T) 525332 37 

FLANGE BOLT SH M6x25mm  496754 12 

FLANGE BOLT SH M6x35mm  314177 78 

BF-06406 FLANGE BOLT SH M6x25mm  61305 0 

FLANGE BOLT SH M6x35mm  1535458 212 

BF-06407 FLANGE BOLT SH M6 x 40 mm (8T) 628161 0 

FLANGE BOLT SH M6x20mm 97201 0 

FLANGE BOLT SH M6x25mm  510679 50 

FLANGE BOLT SH M6x35mm  131882 62 

BF-06408 BOLT W/ WASHER M6x10mm 24456 0 

BOLT, HEX M5 x 14 mm 28911 3 

BOLT, HEX W/WASHER M5 x 25 mm 98050 14 

HEX BOLT ITH + R.PLAT + WAVE 

WASH M6x16mm 140402 4 

HEX BOLT M5 x 14 mm 35920 21 

HEX BOLT M6 x 20 mm 508800 13 

HEX BOLT M6 x 30 mm 13990 12 

HEX BOLT M6x10mm 0 22 

BF-06301 BOLT, HEX + PLAIN WASHER M6 x 

14 (19) mm 44237 112 

HEX BOLT M6 x 20 mm 350540 50 

HEX BOLT M6 x 30 mm     12405 432 

HEX BOLT W/WASHER (BOLT, HEX 

+ PLAIN WASHER) M6 x 15 mm 30383 123 

TOTAL   10830651 19411 

 



JUNI 2016 

MESIN JENIS PRODUK OUTPUT DEFECT 

BF-06401 BOLT SOCKET M4 x 16.5 mm 0 0 

MS.PAN SCREW M5x11,5mm 1629853 6616 

BF-06402 SCREW PAN M5x13mm 1183905 2770 

SCREW VISOR SPL M5x12,3mm 565630 1005 

BF-06403 SCREW PAN M5x13mm 1202370 5723 

BF-06404 BOLT, HEX + PLAIN WASHER M6 x 

14 (19) mm 0 0 

BOLT, HEX M5 x 14 mm 22112 200 

BOLT, HEX W/WASHER M5 x 25 mm 0 0 

FLANGE BOLT SH M6 x 40 mm (8T) 173993 350 

SCREW TAPPING D.5x16mm 391334 1059 

SOCKET BOLT M6x23,5mm 169851 2150 

BF-06405 FLANGE BOLT SH M5 x 13 mm 83857 1007 

FLANGE BOLT SH M6x25mm  343010 0 

FLANGE BOLT SH M6x35mm  1035713 2180 

BF-06406 FLANGE BOLT SH M6 x 40 mm  75805  

FLANGE BOLT SH M6 x 40 mm (8T) 1041168 145 

FLANGE BOLT SH M6x25mm  231080 155 

FLANGE BOLT SH M6x35mm  260874 378 

BF-06407 FLANGE BOLT SH M6 x 35 mm 119999 0 

FLANGE BOLT SH M6 x 40 mm (8T) 814568 205 

FLANGE BOLT SH M6x35mm  800486 140 

BF-06408 BOLT HEX  M6 x 22 mm 41261 80 

BOLT, HEX M5 x 14 mm 42359 105 

BOLT, HEX W/WASHER M5 x 25 mm 72519 150 

HEX BOLT M5 x 14 mm 124586 323 

HEX BOLT M6 x 20 mm 660284 232 

HEX BOLT M6x10mm 124514 104 

HEX BOLT M6x14mm (LOCTITE) 15878 234 

BF-06301 HEX BOLT M6 x 20 mm 198763 400 

TOTAL  11425772 25711 

 

 

 



JULI 2016 

MESIN JENIS PRODUK OUTPUT DEFECT 

BF-06401 MS.PAN SCREW M5x11,5mm 2088371 3883 

BF-06402 BOLT, SOCKET M4 x 24 mm 71485 0 

SCREW PAN M5x13mm 129505 590 

SCREW VISOR SPL M5x12,3mm 1006095 2009 

BF-06403 SCREW PAN M5x13mm 979058 4617 

BF-06404 BOLT, HEX M5 x 14 mm 52681 122 

BOLT, HEX W/WASHER M5 x 25 mm 97995 232 

HEX BOLT ITH + R.PLAT + WAVE WASH 

M6x16mm 87384 501 

HEX BOLT M5 x 14 mm 81543 38 

HEX BOLT M6 x 20 mm 28725 201 

HEX BOLT M6x10mm 49580 1342 

SCREW TAPPING D.5x16mm 543924 1056 

SOCKET BOLT M5x50mm 0 0 

BF-06405 FLANGE BOLT SH M6x35mm  0 0 

FLANGE BOLT SPL M6x12mm 69704 0 

SOCKET BOLT M6x23,5mm 253362 1854 

BF-06406 FLANGE BOLT SH M6 x 12 mm  25135 80 

FLANGE BOLT SH M6x25mm  325524 120 

FLANGE BOLT SH M6x35mm  443051 145 

BF-06407 FLANGE BOLT SH M6 x 35 mm 75669 500 

FLANGE BOLT SH M6x25mm  235977 0 

FLANGE BOLT SH M6x35mm  448369 1015 

BF-06408 BOLT HEX  M6 x 22 mm 26614 23 

BOLT W/ WASHER M6x10mm 27506 0 

BOLT, HEX + PLAIN WASHER M6 x 14 (19) 

mm 29088 30 

HEX BOLT + R.PLAT M6x35mm 18937 0 

HEX BOLT ITH + R.PLAT + WAVE WASH 

M6x16mm 22346 60 

HEX BOLT M6 x 20 mm 650203 41 

HEX BOLT M6 x 30 mm     4122 50 

HEX BOLT M6x10mm 57311 100 

HEX BOLT M6x14mm (LOCTITE) 21781 112 

HEX BOLT W/WASHER  55191 324 

TOTAL  8006236 19045 



3. KONVERSI DPMO ke NILAI SIX SIGMA BERDASARKAN KONSEP 

MOTOROLA 

Nilai 

Sigma DPMO 

Nilai 

Sigma DPMO 

Nilai 

Sigma DPMO 

Nilai 

Sigma DPMO 

0,00 933.193 0,51 838.913 1,02 684.386 1,53 488.033 

0,01 931.888 0,52 836.457 1,03 680.822 1,54 484.047 

0,02 930.563 0,53 833.977 1,04 677.242 1,55 480.061 

0,03 929.219 0,54 831.472 1,05 673.645 1,56 476.078 

0,04 927.855 0,55 828.944 1,06 670.031 1,57 472.097 

0,05 926.471 0,56 826.391 1,07 666.402 1,58 468.119 

0,06 925.066 0,57 823.814 1,08 662.757 1,59 464.144 

0,07 923.641 0,58 821.214 1,09 659.097 1,60 460.172 

0,08 922.196 0,59 818.589 1,10 655.422 1,61 456.205 

0,09 920.73 0,60 815.94 1,11 651.732 1,62 452.242 

0,10 919.243 0,61 813.267 1,12 648.027 1,63 448.283 

0,11 917.736 0,62 810.57 1,13 644.309 1,64 444.33 

0,12 916.207 0,63 807.85 1,14 640.576 1,65 440.382 

0,13 914.656 0,64 805.106 1,15 636.831 1,66 436.441 

0,14 913.085 0,65 802.338 1,16 633.072 1,67 432.505 

0,15 911.492 0,66 799.546 1,17 629.3 1,68 428.576 

0,16 909.877 0,67 796.731 1,18 625.516 1,69 424.655 

0,17 908.241 0,68 793.892 1,19 621.719 1,70 420.74 

0,18 906.582 0,69 791.03 1,20 617.911 1,71 416.834 

0,19 904.902 0,70 788.145 1,21 614.092 1,72 412.936 

0,20 903.199 0,71 785.236 1,22 610.261 1,73 409.046 

0,21 901.475 0,72 782.305 1,23 606.42 1,74 405.165 

0,22 899.727 0,73 779.35 1,24 602.568 1,75 401.294 

0,23 897.958 0,74 776.373 1,25 598.706 1,76 397.432 

0,24 896.165 0,75 773.373 1,26 594.835 1,77 393.58 

0,25 894.35 0,76 770.35 1,27 590.954 1,78 389.739 

0,26 892.512 0,77 767.305 1,28 587.064 1,79 385.908 

0,27 890.651 0,78 764.238 1,29 583.166 1,80 382.089 

0,28 888.767 0,79 761.148 1,30 579.26 1,81 378.281 

0,29 886.86 0,80 758.036 1,31 575.345 1,82 374.484 

0,30 884.93 0,81 754.903 1,32 571.424 1,83 370.7 

0,31 882.977 0,82 751.748 1,33 567.495 1,84 366.928 

0,32 881 0,83 748.571 1,34 563.559 1,85 363.169 

0,33 878.999 0,84 745.373 1,35 559.618 1,86 359.424 



Nilai 

Sigma DPMO 

Nilai 

Sigma DPMO 

Nilai 

Sigma DPMO 

Nilai 

Sigma DPMO 

0,34 876.976 0,85 742.154 1,36 555.67 1,87 355.691 

0,35 874.928 0,86 738.914 1,37 551.717 1,88 351.973 

0,36 872.857 0,87 735.653 1,38 547.758 1,89 348.268 

0,37 870.762 0,88 732.371 1,39 543.795 1,90 344.578 

0,38 868.643 0,89 729.069 1,40 539.828 1,91 340.903 

0,39 866.5 0,90 725.747 1,41 535.856 1,92 337.243 

0,40 864.334 0,91 722.405 1,42 531.881 1,93 333.598 

0,41 862.143 0,92 719.043 1,43 527.903 1,94 329.969 

0,42 859.929 0,93 715.661 1,44 523.922 1,95 326.355 

0,43 857.69 0,94 712.26 1,45 519.939 1,96 322.758 

0,44 855.428 0,95 708.84 1,46 515.953 1,97 319.178 

0,45 853.141 0,96 705.402 1,47 511.967 1,98 315.614 

0,46 850.83 0,97 701.944 1,48 507.978 1,99 312.067 

0,47 848.495 0,98 698.468 1,49 503.989 2,00 308.538 

0,48 846.136 0,99 694.974 1,50 500 2,01 305.026 

0,49 843.752 1,00 691.462 1,51 496.011 2,02 301.532 

0,50 841.345 1,01 687.933 1,52 492.022 2,03 298.056 

2,04 294.598 2,55 146.859 3,06 59.38 3,57 19.226 

2,05 291.16 2,56 144.572 3,07 58.208 3,58 18.763 

2,06 287.74 2,57 142.31 3,08 57.053 3,59 18.309 

2,07 284.339 2,58 140.071 3,09 55.917 3,60 17.864 

2,08 280.957 2,59 137.857 3,10 54.799 3,61 17.429 

2,09 277.595 2,60 135.666 3,11 53.699 3,62 17.003 

2,10 274.253 2,61 133.5 3,12 52.616 3,63 16.586 

2,11 270.931 2,62 131.357 3,13 51.551 3,64 16.177 

2,12 267.629 2,63 129.238 3,14 50.503 3,65 15.778 

2,13 264.347 2,64 127.143 3,15 49.471 3,66 15.386 

2,14 261.086 2,65 125.072 3,16 48.457 3,67 15.003 

2,15 257.846 2,66 123.024 3,17 47.46 3,68 14.629 

2,16 254.627 2,67 121.001 3,18 46.479 3,69 16.262 

2,17 251.429 2,68 119 3,19 45.514 3,70 13.903 

2,18 248.252 2,69 117.023 3,20 44.565 3,71 13.553 

2,19 245.097 2,70 115.07 3,21 43.633 3,72 13.209 

2,20 241.964 2,71 113.14 3,22 42.716 3,73 12.874 

2,21 238.852 2,72 111.233 3,23 41.815 3,74 12.545 

2,22 235.762 2,73 109.349 3,24 40.929 3,75 12.224 



Nilai 

Sigma DPMO 

Nilai 

Sigma DPMO 

Nilai 

Sigma DPMO 

Nilai 

Sigma DPMO 

2,23 232.695 2,74 107.488 3,25 40.059 3,76 11.911 

2,24 229.65 2,75 105.65 3,26 39.204 3,77 11.604 

2,25 226.627 2,76 103.835 3,27 38.364 3,78 11.304 

2,26 223.627 2,77 102.042 3,28 37.538 3,79 11.011 

2,27 220.65 2,78 100.273 3,29 36.727 3,80 10.724 

2,28 217.695 2,79 98.525 3,30 35.93 3,81 10.444 

2,29 214.764 2,80 96.801 3,31 35.148 3,82 10.17 

2,30 211.855 2,81 95.098 3,32 34.379 3,83 9.903 

2,31 208.97 2,82 93.418 3,33 33.625 3,84 9.642 

2,32 206.108 2,83 91.759 3,34 32.884 3,85 9.387 

2,33 203.269 2,84 90.123 3,35 32.157 3,86 9.137 

2,34 200.454 2,85 88.508 3,36 31.443 3,87 8.894 

2,35 197.662 2,86 86.915 3,37 30.742 3,88 8.656 

2,36 194.894 2,87 85.344 3,38 30.054 3,89 8.424 

2,37 192.15 2,88 83.793 3,39 29.379 3,90 8.198 

2,38 189.43 2,89 82.264 3,40 28.716 3,91 7.976 

2,39 186.733 2,90 80.757 3,41 28.067 3,92 7.76 

2,40 184.06 2,91 79.27 3,42 27.429 3,93 7.549 

2,41 181.411 2,92 77.804 3,43 26.803 3,94 7.344 

2,42 178.786 2,93 76.359 3,44 26.19 3,95 7.143 

2,43 176.186 2,94 74.934 3,45 25.588 3,96 6.947 

2,44 173.609 2,95 73.529 3,46 24.998 3,97 6.756 

2,45 171.056 2,96 72.145 3,47 24.419 3,98 6.569 

2,46 168.528 2,97 70.781 3,48 23.852 3,99 6.387 

2,47 166.023 2,98 69.437 3,49 23.295 4,00 6.21 

2,48 163.543 2,99 68.112 3,50 22.75 4,01 6.037 

2,49 161.087 3,00 66.807 3,51 22.215 4,02 5.868 

2,50 158.655 3,01 65.522 3,52 21.692 4,03 5.703 

2,51 156.248 3,02 64.256 3,53 21.178 4,04 5.543 

2,52 153.864 3,03 63.008 3,54 20.675 4,05 5.386 

2,53 151.505 3,04 61.78 3,55 20.182 4,06 5.234 

2,54 149.17 3,05 60.571 3,56 19.699 4,07 5.085 
 

 

 

 



Nilai 

Sigma DPMO 

Nilai 

Sigma DPMO 

Nilai 

Sigma DPMO 

Nilai 

Sigma DPMO 

4,08 4.94 4,59 1.001 5,10 159 5,61 20 

4,09 4.799 4,60 968 5,11 153 5,62 19 

4,10 4.661 4,61 936 5,12 147 5,63 18 

4,11 4.527 4,62 904 5,13 142 5,64 17 

4,12 4.397 4,63 874 5,14 136 5,65 17 

4,13 4.269 4,64 845 5,15 131 5,66 16 

4,14 4.145 4,65 816 5,16 126 5,67 15 

4,15 4.025 4,66 789 5,17 121 5,68 15 

4,16 3.907 4,67 762 5,18 117 5,69 14 

4,17 3.793 4,68 736 5,19 112 5,70 13 

4,18 3.681 4,69 711 5,20 108 5,71 13 

4,19 3.573 4,70 687 5,21 104 5,72 12 

4,20 3.467 4,71 664 5,22 100 5,73 12 

4,21 3.364 4,72 641 5,23 96 5,74 11 

4,22 3.264 4,73 619 5,24 92 5,75 11 

4,23 3.167 4,74 598 5,25 88 5,76 10 

4,24 3.072 4,75 577 5,26 85 5,77 10 

4,25 2.98 4,76 557 5,27 82 5,78 9 

4,26 2.89 4,77 538 5,28 78 5,79 9 

4,27 2.803 4,78 519 5,29 75 5,80 9 

4,28 2.718 4,79 501 5,30 72 5,81 8 

4,29 2.635 4,80 483 5,31 70 5,82 8 

4,30 2.555 4,81 467 5,32 67 5,83 7 

4,31 2.477 4,82 450 5,33 64 5,84 7 

4,32 2.401 4,83 434 5,34 62 5,85 7 

4,33 2.327 4,84 419 5,35 59 5,86 7 

4,34 2.256 4,85 404 5,36 57 5,87 6 

4,35 2.186 4,86 390 5,37 54 5,88 6 

4,36 2.118 4,87 376 5,38 52 5,89 6 

4,37 2.052 4,88 362 5,39 50 5,90 5 

4,38 1.988 4,89 350 5,40 48 5,91 5 

4,39 1.926 4,90 337 5,41 46 5,92 5 

4,40 1.866 4,91 325 5,42 44 5,93 5 

4,41 1.807 4,92 313 5,43 42 5,94 5 

4,42 1.75 4,93 302 5,44 41 5,95 4 
 



Nilai 

Sigma DPMO 

Nilai 

Sigma DPMO 

Nilai 

Sigma DPMO Nilai Sigma DPMO 

4,43 1.695 4,94 291 5,45 39 5,96 4 

4,44 1.641 4,95 280 5,46 37 5,97 4 

4,45 1.589 4,96 270 5,47 36 5,98 4 

4,46 1.538 4,97 260 5,48 34 5,99 4 

4,47 1.489 4,98 251 5,49 33 6,00 3 

4,48 1.441 4,99 242 5,50 32 
Catatan: Tabel konversi 

ini  4,49 1.395 5,00 233 5,51 30 

4,50 1.35 5,01 224 5,52 29 Mencakup pengeseran 

1,5-sigma untuk semua 

nilai Z 4,51 1.306 5,02 216 5,53 28 

4,52 1.264 5,03 208 5,54 27     

4,53 1.223 5,04 200 5,55 26     

4,54 1.183 5,05 193 5,56 25     

4,55 1.144 5,06 185 5,57 24     

4,56 1.107 5,07 179 5,58 23     

4,57 1.07 5,08 172 5,59 22     

4,58 1.035 5,09 165 5,60 21     

Sumber: nilai-nilai dibangkitkan menggunakan program oleh: Vincent Gaspersz (2002) 


