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ABSTRAK 

 
 

PT. BMC merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

precision machinning industry  yang salah satu produk yang dihasilkan adalah 

Disc Brake Rotor. Permintaan akan kebutuhan Disc Brake Rotor yang semakin 

meningkat membuat permasalahan bagi perusahaan, yakni bagaimana mengurangi 

produk yang cacat dari hasil proses produksi. Produk yang cacat jika sampai ke 

tangan konsumen merupakan kerugian besar bagi perusahaan, karena dapat 

menghilangkan kepercayaan konsumen. Dengan demikian dibutuhkan 

pengendalian kualitas yang baik, sehingga memberikan kepercayaan yang baik 

pada konsumen dan mengurangi biaya yang terbuang sia-sia yang diakibatkan 

oleh produk yang cacat. Penelitian yang dilakukan di perusahaan tersebut 

membuat peneliti untuk melakukan usulan perbaikan kualitas dengan metode 

fishbone. Hasil yang diketahui dari penelitian yang dilakukan terdapat 6 jenis 

kecacatan yang ditemukan, yaitu retooling, operator, tooling, mesin, jig & fixture, 

PLN. Kecacatan yang paling dominan yang ditemukan dari hasil produksi Disc 

Brake Rotor di perusahaan adalah kecacatan tooling, yakni sebanyak 320 unit dari 

92316 unit yang diproduksi. Faktor penyebab kecacatan tooling terdapat beberapa 

faktor diantaranya manusia, mesin, metode dan material. Faktor manusia, karena 

operator tidak mengecek kondisi drill, Faktor mesin, ujung drill getas, dan coolant 

yang tersumbat. Faktor metode, disebabkan tidak adanya instruksi kerja tentang 

pemasangan drill yang baik, faktor material disebabkan hardness pada casting 

melebihi standar. 

 

Kata kunci : Pengendalian Kualitas, cacat dan perbaikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

PT. BMC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang precicion 

machinning industry yang sudah terkenal sebagai penyedia komponen otomotif 

seperti Brake Drum, Hub, Fly Wheel, Pressure Plate, Disc Brake Rotor, 

Bracket, Flange Rear dan Collar yang menggunakan berbagai macam teknologi 

agar kegiatan produksi dapat berlangsung. Disc Brake Rotor merupakan salah 

satu komponen yang penting pada kendaraan yang berfungsi pada saat kendaraan 

melakukan pengereman. Produk ini merupakan produk yang tergolong kedalam 

tipe safety part atau produk yang harus memenuhi standar spesifikasi, karena 

produk ini berhubungan langsung dengan keselamatan ketika pengaplikasiannya 

pada kendaraan. Jika produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang 

ditetapkan, maka akan berpeluang menimbulkan kurang nyamannya kendaraan 

pada saat proses pengereman atau berpeluang menimbulkan kecelakaan pada saat 

Disc Brake Rotor digunakan pada kendaraan tidak berfungsi sebagaiman 

mestinya.  

PT. BMC menyadari pentingnya akan hal itu, maka perusahaan melalui 

bagian Quality Control selalu melakukan pemeriksaan terhadap produk Disc 

Brake Rotor yang diproduksi. Pemeriksaan pada bagian Quality Control 

dilakukan secara berkali-kali mulai dari bahan baku hingga barang jadi, hal 

tersebut dilakukan untuk meminimalisir produk yang cacat. 
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Proses produksi Disc Brake Rotor yang dilakukan oleh perusahaan 

terdapat kecacatan yang terjadi dari hasil produksi Disc Brake Rotor. Kecacatan 

tersebut dapat terjadi dari faktor tenaga kerja (manusia), mesin yang digunakan, 

metode yang diterapkan, material yang digunakan serta lingkungan kegiatan 

produksi berlangsung. Maka, PT. BMC melalui bagian pengendalian kualitas atau 

Quality Control untuk menanggulangi permasalahan terhadap produk yang cacat 

atau defect terhadap hasil produksi khususnya produksi Disc Brake Rotor.  

 

1.2 PEMBATASAN MASALAH 

Pengambilan data hanya dilakukan di PT. BMC yang terletak di jalan 

Braja Mukti Cakra No. 3B, Bekasi Utara, Jawa Barat, Indonesia. Produksi yang 

dilakukan oleh PT. BMC sangat beragam, maka penulis hanya mengambil 

pengamatan terhadap produksi Disc Brake Rotor saja. Pengumpulan data 

dilakukan terhadap produk yang mengalami kecacatan pada produksi Disc Brake 

Rotor. 

 

1.3 TUJUAN PENULISAN 

Hasil yang telah didapat dalam perumusan masalah selanjutnya dibuat 

kedalam tujuan penulisan dari kerja praktek dengan studi pengendalian kualitas. 

Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penulisan: 

1. Mengetahui tingkat kecacatan yang terjadi pada produksi Disc Brake Rotor 

setiap harinya. 

2. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kecacatan yang dominan dari 

produksi Disc Brake Rotor. 
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1.4 METODE PENULISAN 

Pembuatan laporan kerja praktek ini, penulis menggunakan beberapa 

metode untuk menyusun laporan dari pelaksanaan kerja praktek ini. Berikut 

adalah metode yang diterapkan dalam pembuatan laporan kerja praktek: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan metode yang dilakukan dengan cara memperoleh 

informasi dari dosen pembimbing, pembelajaran pada saat perkuliahan, buku-

buku, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan tema penulisan. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab langsung dari operator 

produksi dan petugas quality control yang berhubungan langsung dari kegiatan 

produksi Disc Brake Rotor. 

3. Metode Observasi  

Observasi yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses yang 

terjadi pada perusahaan sesuai dengan tema yang diambil tugas akhir. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan dari tugas akhir ini terdiri dari lima bab. Berikut adalah 

pendeskripsian dari masing-masing bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan yang 

dilakukan, pembatasan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan 

dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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Bab ini menjelaskan mengenai Sejarah Perusahaan PT. BMC, alamat 

dan lokasi perusahaan, Struktur organisasi perusahaan, Sumber daya 

manuasia waktu kerja dan kegiatan produksi. 

BAB III IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 

Bab ini menjelaskan tentang pengidentifikasian masalah yang ada 

dalam perusahaan. Baik permasalahan umum maupun permasalahan 

khusus. 

BAB IV ANALISA PERMASALAHAN 

Bab ini berisikan anailisis dan pembahasan berdasarkan  hasil 

pengolahan data bab sebelumnya, yang mengarah kepada  solusi dari 

permasalahan penelitian.  

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang berisikan tahap akhir dari penulisan kerja 

praktek. Tujuan dari bab ini adalah memberikan jawaban dari tujuan 

yang ingin dicapai dari laporan kerja praktek serta memberikan saran 

kepada perusahaan agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2. 1    Definisi Kualitas 

 Kualitas menurut Tjiptono (1994) merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk dan jasa, manusia, proses dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. Terdapat dua segi umum tentang kualitas, yaitu 

kualitas rancangan dan kualitas kecocokan. Barang dan jasa yang dihasilkan 

dalam berbagai tingkat kualitas, variasi dalam tingkat kualitas ini memang 

disengaja, teknik ini yang disebut dengan istilah kualitas rancangan. Adapun 

alasan-alasan mendasar pentingnya kualitas bagi suatu organisasi atau perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Reputasi perusahaan. 

2. Penurunan biaya. 

3. Peningkatan pangsa pasar. 

4. Pertanggung jawaban produk. 

5. Dampak internasional. 

6. Penampilan produk dan jasa. 

7. Mutu yang dirasakan. 

Istilah kualitas tidak terlepas dari manajemen mutu yang mempelajari 

setiap area dari manajemen operasi perencanaan lini produk dan fasilitas, sampai 

penjadwalan dan memonitor hasil. Kualitas memerlukan suatu proses perbaikan 

yang terus-menerus (continous improvement proces) dengan individual yang 

dapat diukur, korporat dan tujuan  performa nasional. Dukungan dari manajemen, 
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karyawan dan pemerintah merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk bersaing 

dipasar global. Komitmen terhadap mutu adalah suatu sikap yang diformulasikan 

dan didemonstrasikan dalam setiap lingkup kegiatan, serta mempunyai 

karakteristik hubungan kita yang paling dekat dengan konsumen (Dorothea, 

1999). 

2.2 Dimensi Mutu 

 Dimensi mutu merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam produksi 

suatu produk. Dimensi mutu menurut Nasrullah (1996) menyarankan terdapat 8 

dimensi yaitu : 

1. Unjuk kerja atau presentasi dari fungsi yang diperlihatkan dari produk yang 

dihasilkan. 

2. Sifat-sifat khusus dan menarik produk, yang menjadikan suatu produk unik 

dibandingkan dengan produk dari produk produsen lain. 

3. Keandalan, yaitu kemampuan produk untuk tidak mogok dalam masa kerjanya. 

4. Kecocokan dengan standar industri. 

5. Daya tahan produk terhadap waktu. 

6. Kemudahan diperbaiki jika terjadi kerusakan. Apakah dari segi ketersediaan 

suku cadang, tenaga ahli ataupun mekanisme kerja dari produk itu sendiri yang 

cukup. 

7. Keindahan produk dari segi penampilan. 

8. Penilaian konsumen terhadap produk yang dihasilkan. 
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2.3 Ongkos Mutu 

 Menurut  Nasrullah (1996),  Ongkos mutu merupakan pengeluaran biaya 

karena melakukan kesalahan dalam  melakukan kegiatan produksi, sehingga 

terjadi ketidaksesuaian antara standar yang harus dicapai dengan hasil nyata 

produksi. Ada beberapa jenis macam dalam ongkos mutu, yaitu: 

1. Ongkos pencegahan, yakni ongkos yang dikeluarkan demi mencegah 

terjadinya produk yang cacat. Pencegahan disini meliputi rancangan produk, 

penyusunan program pemantauan produksi dan pengendalian program 

pemantauan ini. 

2. Ongkos penilaian terhadap bahan baku, ukuran bahan, jenis bahan, daya 

tahannya dan rancangan teknisnya apakah sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

3. Ongkos internal, yakni karena produk yang dihasilkan cacat sehingga harus 

dikerjakan ulang, dibuang, diperbaiki, atau diganti sebelum produk tersebut 

dijual kepada konsumen. 

4. Ongkos eksternal, yaitu ongkos karena produk yang sudah dibeli oleh 

konsumen tidak memuaskan, sehingga konsumen menuntut ganti rugi dan 

menimbulkan citra buruh bagi perusahaan. 

 

2.4 Alat-alat Pengendalian Kualitas 

  Untuk memecahkan masalah yang timbul mengenai permasalahan 

kualitas, diperlukan suatu alat bantu yang dapat dipergunakan secara tepat, untuk 

menganalisis masalah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, diciptakan alat-alat 

bantu yang dapat dipergunakan secara mudah namun tepat untuk membantu 



8 
 

pelaksanaan dalam melakukan langkah pemecahan masalah. Menurut Heizer dan 

Render (2006), pengendalian kualitas secara statistik dengan menggunakan 

Statistical Proces Control (SPC) dan Statistical Quality Control (SQC), 

mempunyai tujuh alat statistika utama yang dapat digunakan sebagai alat bantu 

untuk mengendalikan kualitas sering disebut 7 alat pengendalian kualitas (The 7 QC 

Tools), yaitu : 

1. Lembar Periksa (Check Sheet) 

2. Diagram Pareto 

3. Diagram pencar 

4. Histogram 

5. Peta kendali 

6. Diagram Tulang Ikan (Fishbone Diagram-Diagram Sebab Akibat) 

7. Stratifikasi  

 

 2.4.1 Lembar Periksa (Check sheet ) 

 Check sheet merupakan alat bantu untuk memudahkan proses 

pengumpulan data. Bentuk dan isinya disesuaikan dengan kebutuhan maupun 

kondisi kerja yang ada. Didalam pengumpulan data maka data yang diambil harus 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan analisis dalam arti bahwa data harus 

(Wignjosoebroto, 2006): 

1. Jelas, tepat dan mencerminkan fakta. 

2. Dikumpulkan dengan cara yang benar, hati-hati dan teliti. 

 Didalam pengumpulan data maka data yang diambil harus benar-benar 

sesuai dengan kebutuhan analisis dalam arti bahwa data harus jelas, tepat dan 
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mencerminkan fakta serta dikumpulkan dengan cara yang benar, hati-hati dan 

teliti. Untuk mempermudah proses pengumpulan data ini maka perlu dibuat check 

sheet, dimana perlu pula diperhatikan hal-hal seperti berikut (Wignjosoebroto, 

2006). 

1. Maksud pembuatan harus jelas 

a. Informasi apa yang ingin diketahui? 

b. Apakah data yang nantinya diperoleh cukup lengkap  sebagai dasar untuk 

mengambil keputusan? 

2. Pengelompokkan data sebaik mungkin 

a.   Mudah dipahami dan diisi 

b. Memberikan data yang lengkap tentang apa yang ingin diketahui. 

3. Dapat diisi dengan cepat, mudah dan secara otomatis dapat segera dianalisis. 

Jika perlu disini dicantumkan gambar dan produk yang akan diperiksa. 

 Check sheet  merupakan salah satu metode untuk memperoleh data yang 

berbentuk daftar yang berisi pernyataan dan pertanyaan yang ingin diselidiki 

dengan memberi tanda cek. Alat ini berupa lembar formulir pencatatan dimana 

item-item yang akan diperiksa telah dicetak dalam formulir tersebut, dengan 

maksud agar data dapat dikumpulkan  secara mudah dan sederhana, sehingga 

menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, dalam pengumpulan data 

tersebut (Wignjosoebroto, 2006). 

Lembar periksa memiliki bebrapa jenis yang dikenal dan umum digunakan. 

Jenis-jenisnya adalah sebagai berikut (Wignjosoebroto, 2006): 

1. Production Process Distribution Check sheet  

Lembar ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari 
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proses produksi atau proses  kerja  lainnya.  Output kerja  yang  sesuai  

dengan  klasifikasi  yang  telah ditetapkan   dimasukkan   kedalam   lembar. 

Data dalam hal ini biasanya dikumpulkan berdasarkan periode waktu yang 

sama. 

2. Defective Check sheet  

Lembar ini digunakan untuk mengidentifikasi macam-macam kesalahan 

sehingga dapat mengurangi jumlah kesalahan atau cacat yang terdapat 

didalam suatu proses kerja. Maka, terlebih dahulu harus mengidentifikasi 

macam-macam kesalahan yang ada dan presentasinya. Setiap kesalahan 

biasanya akan diperoleh dari faktor-faktor penyebab yang berbeda sehingga 

tindakan korektif yang tepat harus diambil sesuai dengan macam kesalahan 

dan penyebabnya. 

3. Defect Location Check sheet  

Merupakan sejenis lembar pengecekan yang menyertakan gambar sketsa dari 

benda kerjaakan disertakan,  sehingga lokasi cacat yang terjadi dapat segera 

teridentifikasikan. Check sheet  ini dapat mempercepat proses analisis dan 

proses pengumpulan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan. 

4. Defecktive cause Check sheet  

Check sheetini d igunakan untuk menganalisis sebab terjadinya kesalahan 

dari suatu output kerja. Data yang berkaitan dengan faktor penyebab 

maupun faktor akibat akan diatur sedemikian rupa sehingga hubungan 

sebab-akibat akan menjadi jelas. Dengan demikian analisa akan cepat bisa 

dibuat dan tindakan korektif segera bisa dilakukan. 
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5. Check up confirmation Check sheet  

Check sheet ini beruapa suatu check list yang digunakan untuk 

melaksanakan semacam general check up pada akhir proses kerja yang pada 

intinya untuk lebih meyakinkan apakah output kerja sudah selesai 

deikerjakan dengan baik atau belum. 

Contoh lembar pemeriksa dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Contoh Lembar Pemeriksaan (check sheet) 

LEMBAR CATATAN PEMERIKSAAN 

Nama produk :                                                    No Mesin     : 

Karakteristik  :                   Dept No :                Dicatat oleh : 

 

No 

 

Tanggal 

Jumlah yang 

diperiksa 

Jumlah yang 

ditolak 

Batas Kendali  

Ket Atas Bawah 

       

       

       

Jumlah      

Sumber: Kaoru (1993) 

2.4.2 Diagram Pareto 

Diagram Pareto (Pareto Chart) adalah diagram yang dikembangkan oleh 

seorang ahli ekonomi Italia yang bernama Vilfredo Pareto pada abad XIX. 
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Diagram Pareto digunakan untuk memperbandingkan berbagai kategori kejadian 

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

paling kecil di sebelah kanan. Susunan tersebut membantu menentukan (Nasution, 

2004). 

Diagram pareto memiliki beberapa kegunaan. Berikut adalah kegunaan 

dari diagram pareto: 

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

ditangani. 

2. Membantu memusatkan perhatian pada persoalan utama yang harus ditangani 

dalam upaya perbaikan. 

3. Menunjukkan hasil upaya perbaikan. Setelah dilakukan tindakan koreksi 

berdasar proritas, kita dapat mengadakan pengukuran ulang dan memuat 

diagram Pareto baru. Apabila terdapat perubahan dalam diagram Pareto baru, 

maka tindakan korektif ada efeknya. 

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

informasi yang signifikan.  

Hasil dari diagram pareto dapat digunakan pada diagram sebab-akibat 

untuk mengetahui akar penyebab masalah. Setelah penyebab potensial diketahui 

dari diagram tersebut, selanjutnya diagram pareto dapat disusun untuk 

merasionalisasi data yang diperoleh dari diagram sebab akibat. Diagram pareto 

dapat digunakan pada semua tahap Plan-Do-Check-Action cycle. Pada tahap 

evaluasi hasil, diagram pareto ditampilkan untuk melihat perbedaan pada waktu 

sebelum dan sesudah proses penanggulangan untuk mengetahui efek upaya 

perbaikan (Nasution, 2004). 
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Contoh Diagram Pareto dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

Sumber : PT.Braja Mukti Cakra 

Gambar 2.1 Contoh Diagram Pareto 

2.4.3 Diagram Pencar  (Scater Diagram) 

 Scatter diagram merupakan cara yang paling sederhana untuk 

menentukkan hubungan antara sebab dan akibat dari dua variabel. Data 

dikumpulkan dalam bentuk pasangan titik (x,y) dan dari titik-titik tersebut dapat 

diketahui hubungan antara variabel x dan variabel y, apakah terjadi hubungan 

positif atau negatif. Scatter diagram sering digunakan sebagai analisis tindak 

lanjut untuk tindak lanjut untuk menentukkan apakah penyebab yang ada benar-

benar memberikan dampak kepada karakteristik kualitas. Scatter diagram juga 

dapat digunakan untuk mengecek apakah suatu variabel digunakan untuk 

mengganti variabel yang lain (Dorothea, 1999). Ada beberapa jenis korelasi yang 

dapat terlihat dari diagram pencar ini, yaitu : 

 

 

 

18 

4 

4 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

CASE BEARING RF-10

FLANGE REAR AXLE HOUSING (Y230)

BRACKET HELPER SPRING BT1807

PLATE SETTING SUPENSION BT 1838

PLATE SETTING SUSPENSION BT 1837

BALANCER SHAFT (LV100)

BRACKET FR S ABSORBER EWO20-L

HUB FE 304 / FE 71 - F (BT736)

BRACKET, TORQUE ROD BT1806
Reject Machining 
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Tabel 2.2 Jenis-jenis diagram pencar 

Gambar Keterangan 

                

 

 

Ada kecenderungan korelasi negatif. Bila x  

naik, y cenderung turun 

 

               

 

 

Korelasi negatif, y akan turun bila x naik. 

 

 

                

 

 

Korelasi positif y akan naik bila x naik. Bila x 

dikendalikan maka y juga akan terkendali. 

  

Sumber: Kaoru (1993) 

Gambar 2.2 Contoh Bentuk Diagram Pencar 

Y 

X 

y 

x 

x 

y 

y 

x 
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2.4.4 Histogram 

 Histogram menunjukkan cakupan nilai sebuah perhitungan serta frekuensi 

dari setiap nilai yang muncul. Histogram menunjukkan suatu peristiwa yang 

paling sering terjadi dan juga variasi dalam pengukurannya. Statistika deskriptif 

seperti rata-rata serta standar deviasi dapat dihitung untuk menerangkan 

distribusinya. Data tersebut harus selalu dipetakan sehingga bentuk dari 

distribusinya dapat terlihat. Sebuah gambaran visual dari distribusi juga dapat 

memberikan suatu informasi mengenai penyebab variasinya (Heizer dan Render, 

2006). Berikut ini contoh diagram histogram : 

 

Sumber: Kaoru (1993) 

Gambar 2.3 Contoh Histogram 

2.4.5 Peta Kendali 

 Jenis peta kontrol untuk mutu proses statistik terbagi kedalam dua bagian, 

yaitu berdasarkan data atribut dan data variabel. Peta yang termasuk kedalam peta 

kontrol data variabel adalah sebagai berikut (Dorothea, 1999):  

1. Peta kendali rata-rata (X-chart), peta ini digunakan untuk mengetahui 

penyimpangan dari pengukuran rata-rata panjang, lebar, tinggi, berat, 

diameter, dan sebagainya. 

60 

 

50 

 

40 
        1                   2                     3                    4                     5 
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2. Peta pengendali range (R-chart) dan peta pengendali standar deviasi (SD-

chart) yaitu peta pengendali untuk mengetahui tingkat keakurasian 

pemrosesan. R-chart lebih mudah diterapkan daripada SD-chart, tetapi SD-

chart lebih tepat. 

3. Peta pengendali individu (Individual control chart) yaitu peta pengendali 

yang digunakan apabila perusahaan hanya memproduksi satu unit dalam 

setiap harinya. 

4. Peta pengendali regresi atau kecenderungan (trend-chart) yaitu peta 

pengendali untuk perusahaan yang mempunyai data yang bentuknya 

merupakan suatu kecenderungan naik atau turun. 

Selain peta pengendali berdasarkan data variabel terdapat peta pengendali 

berdasarkan data atribut. Berikut adalah jenis peta kontrol yang tergolong kedalam 

data atribut (Dorothea, 1999): 

1. P-chart atau NP-chart, yaitu peta pengendali proses untuk mengetahui 

proporsi produk cacat dalam suatu sampel. NP-chart hanya digunakan untuk 

banyaknya sampel yang sama dalam setiap kali observasi, sedang p-chart 

dapat digunakan untuk banyaknya sampel sama maupun bervariasi untuk 

setiap observasi. 

2. C-chart atau u-chart, yaitu peta pengendali proses untuk mengetahui 

banyaknya cacat dalam satu unit produk. C-chart hanya digunakan untuk 

banyaknya sampel yang sama untuk setiap kali observasi, sedang u-chart  

digunakan untuk banyaknya sampel sama maupun bervariasi untuk setiap kali 

observasi. 
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Gambar 2.4 Contoh Bentuk Peta Kendali 

2.4.6 Diagram Sebab Akibat 

 Diagram sebab akibat disebut juga diagram Ishikawa karena 

dikembangkan oleh seorang ilmuan asal Jepang bernama Dr. Kaoru Ishikawa pada 

tahun 1950. Diagram tersebut juga disebut fishbone diagram karena bentuknya 

yang menyerupai kerangka ikan. Diagram ini digunakan untuk menganalisis 

permasalahan dan faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan tersebut, dengan 

demikian diagram tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan sebab-sebab suatu 

permasalahan. Diagram sebab akibat dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai 

berikut (Dorothea, 1999): 

1. Untuk menyimpulkan sebab-sebab variasi dalam proses. 

2. Untuk mengidentifikasikan kategori dan sub-kategori sebab-sebab yang 

mempengaruhi suatu karakteristik kualitas tersentu 

3. Untuk memberikan petunjuk mengenai macam-macam data yang perlu 

dikumpulkan. 

Diagram sebab akibat sangat berguna dalam tahap perencanaan (plan) dari 

Plan-Do-Check-Action cycle karena dapat membantu mengidentifikasikan sebab-

sebab proses yang mempunyai peranan bagi timbulnya efek yang dikehendaki 

oleh pelanggan. Penerapan diagram sebab dan akibat ini dapat membantu dalam 

 

BKA 

BKB 
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menemukan akar penyebab terjadinya masalah khususnya di industri manufaktur 

dimana prosesnya terkenal dengan banyaknya ragam variabel yang berpotensi 

menyebabkan munculnya permasalahan.  

                  

Manusia Mesin

Masalah

Material Lingkungan Metode

 

 

Gambar 2.5 Contoh Bentuk Diagram Tulang Ikan (Fishbone) 

2.4.7    Stratifikasi Masalah 

 Merupakan suatu usaha untuk mengelompokkan usaha (data kerusakan, 

fenomena, sebab akibat) kedalam kelompok yang mempunyai karakteristik yang 

sama. Dasar pengelompokkan stratifikasi sangat bergantung pada tujuan 

pengelompokkan sehingga dasar pengelompokkan dapat berbeda-beda tergantung 

pada permasalahan. 

Tabel 2.3 Contoh Stratifikasi 

 
No Tanggal 

Pemeriksaan 
Jumlah yang 

ditolak 
Ditolak karena 

   A B C D 

       

Jumlah      

Sumber: Kaoru (1993) 
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Menurut Dorothea (1999) setiap alat bantu diatas memiliki fungsi yang 

berbeda-beda. Secara umum kegunaan dari pada tujuh alat dalam menerapkan 

kontrol kualitas yang telah disebutkan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui masalah. 

2. Mempersempit ruang lingkup masalah. 

3. Mencari faktor yang diperkirakan merupakan penyebab. 

4. Memastikan faktor yang diperkirakan merupakan penyebab. 

5. Mencegah kesalahan akibat kurang hati-hati. 

6. Melihat akibat perbaikan . 

7. Mengetahui “outliers” yaitu hasil yang menyimpang atau terpisah dari hasil 

lainnya. 

 

2.5 Diagram Sebab Akibat 

 Diagram sebab akibat disebut juga diagram Ishikawa karena 

dikembangkan oleh seorang ilmuan asal Jepang bernama Dr. Kaoru Ishikawa pada 

tahun 1950. Diagram tersebut juga disebut fishbone diagram karena bentuknya 

yang menyerupai kerangka ikan. Diagram ini digunakan untuk menganalisis 

permasalahan dan faktpr-faktor yang menimbulkan permasalahan tersebut, dengan 

demikian diagram tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan sebab-sebab suatu 

permasalahan. Diagram sebab akibat dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai 

berikut (Dorothea, 1999): 

4. Untuk menyimpulkan sebab-sebab variasi dalam proses. 

5. Untuk mengidentifikasikan kategori dan sub-kategori sebab-sebab yang 

mempengaruhi suatu karakteristik kualitas tersentu 
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6. Untuk memberikan petunjuk mengenai macam-macam data yang perlu 

dikumpulkan. 

Diagram sebab akibat sangat berguna dalam tahap perencanaan (plan) dari 

Plan-Do-Check-Action cycle karena dapat membantu mengidentifikasikan sebab-

sebab proses yang mempunyai peranan bagi timbulnya efek yang dikehendaki 

oleh pelanggan. Penerapan diagram sebab dan akibat ini dapat membantu dalam 

menemukan akar penyebab terjadinya masalah khususnya di industri manufaktur 

dimana prosesnya terkenal dengan banyaknya ragam variabel yang berpotensi 

menyebabkan munculnya permasalahan.  

 

2.6.1 Sejarah Perkembangan Mutu 

 Mutu telah dikenal sejak empat ribu tahun yang lalu, ketika bangsa Mesir 

kuno mengukur dimensi batu-batu yang digunakan untuk membangun piramida. 

Pada jaman modern fungsi mutu berkembang melalui beberapa tahap diantaranya 

adalah : inspeksi (inspection), pengawasan mutu (quality control), pemastian 

mutu (quality assurance), manajemen mutu (quality management), manajemen 

mutu terpadu (total quality management) (Dorothea, 1999). 

Inspeksi (inspection) adalah suatu konsep mutu modern dimulai pada 

tahun 1920-an. Kelompok mutu yang utama adalah bagian inspeksi. Selama 

produksi, para inspektor mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Bagian 

inspeksi tidak independen, biasanya mereka melapor ke pabrik. Hal ini 

menyebabkan perbedaan kepentingan, seandainya inspeksi menolak hasil satu alur 

produksi yang tidak sesuai maka bagian pabrik berusaha meloloskannya tanpa 

memperdulikan mutu. Pada masa ini ada beberapa orang ahli di bidang statistik 
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yang antara lain Walter A. Sewhart yang menemukan konsep statistik untuk 

pengendalian variabel-variabel produk, seperti panjang, lebar, berat, tinggi, dan 

sebagainya. Sedang Dodge dan Romig merupakan pelopor dalam pengambilan 

sampel untuk menguji penerimaan produk. 

Pengawasan mutu (Quality Control) pertama kali dilakukan pada tahun 

1940-an, kelompok inspeksi berkembang menjadi bagian pengendalian mutu. 

Adanya perang dunia II mengharuskan produk militer yang bebas cacat. Mutu 

produk militer menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan dalam 

peperangan. Hal ini harus dapat diantisipasi melalui pengawasan yang dilakukan 

selama proses produksi. Tanggung jawab mutu dialihkan ke bagian quality 

control yang independen. bagian ini memiliki otonomi penuh  dan terpisah dari 

bagian pabrik. Para pemeriksa mutu dibekali dengan perangkat statistik seperti 

diagram kendali dan penarikan sampel. Pada tahap ini dikenal seorang tokoh yaitu 

Feigenbaum yang merupakan pelopor Total Quality Control. Sedangkan pada 

tahun 1970 Feigenbaum memperkenalkan konsep Total Quality Control 

Organizationwide. Namun pada tahun 1983, Feigenbaum mengenalkan konsep 

Total Quality System.   

Jaminan kualitas (Quality Assurance) adalah Rekomendasi yang 

dihasilkan dari teknik-teknik statistik sering kali tidak dapat dilayani oleh struktur 

pengambilan keputusan yang ada. Pengawasan mutu (quality control) berkembang 

menjadi pemastian mutu (quality assurance). Bagian pemastian mutu difokuskan 

untuk memastikan proses dan mutu produk melalui pelaksanaan audit operasi, 

pelatihan, analisis kinerja teknis, dan petunjuk operasi untuk peningkatan mutu. 
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Manajemen Mutu (Quality Management) adalah Pemastian mutu bekerja 

berdasarkan status quo, sehingga upaya yang dilakukan hanyalah memastikan 

pelaksanaan pengawasan mutu, tapi sangat sedikit pengaruh untuk 

meningkatkannya. Karena itu untuk mengantisipasi persaingan, aspek mutu perlu 

selalu dievaluasi dan direncanakan perbaikannya melalui penerapan fungsi-fungsi 

manajemen mutu. Manajemen mutu terpadu (Total Quality Management), di 

dalam perkembangan manajemen mutu, ternyata bukan hanya fungsi produksi 

yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap mutu. Dalam hal ini tanggung 

jawab terhadap mutu tidak hanya diberikan kepada suatu departemen tertentu, 

tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh individu di perusahaan. Pola inilah 

yang disebut Total Quality Management (Dorothea, 1999). 

 

2.6.2 Prinsip-prinsip Mutu 

Proses produksi  yang berlangsung harus memperhatikan aspek mutu 

produk yang akan dihasilkan. Pada prinsipnya mutu terbagi ke dalam tiga prinsip, 

yaitu fokus pada pelanggan, perbaikan proses, dan keterlibatan total. Ketiga 

prinsip ini harus berjalan beriringan. 

Fokus pada pelanggan maksudnya supaya mutu berdasarkan pada konsep 

bahwa setiap orang mempunyai pelanggan dan bahwa kebutuhan dan harapan 

pelanggan harus dipenuhi setiap saat kalau organisasi atau perusahaan secara 

keseluruhan bermaksud memenuhi kebutuhan pelanggan eksternal (pembeli). 

Perbaikan proses adalah suatu konsep perbaikan terus menerus dibentuk 

berdasarkan pada premisi suatu  seri (urutan) langkah-langkah kegiatan yang 

berkaitan dengan menghasilkan output seperti produk berupa barang dan jasa. 
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Perhatian secara terus-menerus bagi setiap langkah dalam proses kerja sangat 

penting untuk mengurangi keragaman dari output dan memperbaiki keandalan. 

Tujuan pertama perbaikan secara terus  menerus ialah proses yang handal, dalam 

arti bahwa dapat diproduksi yang diinginkan setiap saat tanpa variasi yang 

diminimumkan. Apabila keragaman telah dibuat minimum dan hasilnya belum 

dapat diterima maka tujuan kedua dari perbaikan proses adalah merancang 

kembali proses tersebut untuk memproduksi output yang yang lebih dapat 

memenuhi kebutuhan pelanggan, agar pelanggan puas. 

Keterlibatan total bermaksud untuk melakukan pendekatan dimulai dengan 

kepemimpinan manajemen senior yang aktif dan mencakup usaha yang 

memanfaatkan bakat semua karyawan dalam suatu organisasi untuk mencapai 

suatu keunggulan yang kompetitif (competitive advantage) di pasar yang 

dimasuki. Karyawan pada semua tingkatan diberi wewenang untuk memperbaiki 

output melalui kerjasama dalam struktur kerja baru yang fleksibel untuk 

memecahkan persoalan, memperbaiki proses dan memuaskan  pelanggan. 

Pemasok juga perlu dilibatkan dan dari waktu ke waktu menjadi mitra melalui 

kerjasama dengan para karyawan yang telah diberi wewenang, yang dapat 

menguntungkan perusahaan. Pada waktu yang sama keterlibatan pimpinan 

bekerjasama dengan karyawan yang telah diberi kuasa tersebut (Dorothea, 1999). 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 PT. BMC didirikan pada 24 Januari 1986 dan mulai beroperasi pada 1987 

dengan status penanam modal dalam negeri (PMDN) atas prakarsa bersama PT. 

Bakrie Tosanjaya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang pengecoran logam 

(foundry) yang merupakan anak perusahaan PT. Bakrie & Brother, dengan PT. 

Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebagai agen tunggal pemegang merk 

kendaraan mitsubishi di Indonesia. 

 PT. BMC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang machining 

dengan produk utama komponen otomotif yang terdiri dari Brake Drum, Hub, 

Fly Wheel, Pressure Plate,Disc Break, Bracket Shock Absorber, Flange Rear dan 

collar. Kerjasama ini mendapat dukungan penuh dari perusahaan PT. Bakrie 

Tosanjaya yang menguasai  teknologi pengecoran logam serta PT. Krama Yudha 

Tiga Berlian Motors yang memiliki akses terhadap teknologi industri komponen 

otomotif. PT. BMC ditargetkan untuk menghasilkan produk yang presisi berupa 

komponen otomotif dengan standar kualitas perakitan otomotif di Indonesia. 

 PT. BMC dapat mencapai kualitas “Original Equipment Manufacturer” 

(OEM) berkat kerjasama yang baik dalam bentuk panduan teknis  terpadu. PT. 

BMC dengan PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors menghasilkan manajemen 

produksi berstandar internasional yang menjamin mutu kinerja dan produk- 
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produk PT. BMC. Kendali Mutu Total (Total Quality Control) dan keizen 

(peningkatan kerja) adalah bagian dari proses produksi yang selalu diterapkan 

secara konsisten. Sistem tersebut menjamin kualitas maupun efisiensi dalam 

proses dalam proses produksi, sehingga menghasilkan produk berkualitas OEM 

yang dapat memenuhi persyaratan pelanggan, antara lain memenuhi spesifikasi, 

dan penyerahan tepat waktu. 

 PT. BMC juga sangat selektif dalam menetapkan jam kerja karyawannya. 

Tujuan dari ditetapkannya peraturan jam kerja tersebut adalah untuk keefektifan 

dan keefisienan jam kerja sehingga mampu mendongkrak nilai–nilai produktif 

tanpa mengabaikan kedisiplinan. 

 

3.2 Lokasi Perusahaan 

 PT. BMC merupakan perusahaan yang mempunyai lokasi pabrik dan 

kantor pada satu tempat. Berikut ini alamat perusahaan PT. BMC: 

Jl. Braja Mukti Cakra No. 3B Kel. Harapan Jaya 

Bekasi Utara 17124 – Jawa Barat – Indonesia 

Telp. 62-21-887-1836 ( Hunting ) 

Fax. 62-21-887-1835 & 62-21-887-8949 

Perusahaan PT. BMC berada dikawasan bekasi utara, berikut ini beberapa 

foto pabrik dan kantor perusahaan 
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Gambar 3.1 Gambar PT BMC 

3.3 Visi dan Misi PT. BMC 

PT. BMC memiliki visi dan misi yang ingin dicapai perusahaan di masa 

depan yang mampu menjamin kesinambungan dan kesuksesan perusahaan dalam 

jangka panjang, untuk kelancaran berjalannya suatu perusahaan Visi dan misi 

merupakan hal yang sangat penting. Berikut adalah visi dan misi PT. BMC. 

a. Visi Perusahaan 

TO BE A GLOBAL PARTS MAKER (Diakui dunia sebagai produsen 

komponen). 

b. Misi Perusahaan 

BEING A GOOD PARTNER FOR STAKEHOLDERS WITH EXCELENT QSV 

(QUALITY, SERVICE, VALUE). Menjadi mitra yang baik bagi pemangku 

kepentingan dengan KPN (kualitas, pelayanan dan nilai) yang prima.  

Selain memiliki visi dan misi, PT. BMC juga memiliki nilai – nilai inti 

(core value) yang harus dijaga dan dijalankan perusahaan agar dapat membangun 

gambaran positif konsumen terhadap perusahaan. Adapun nilai – nilai inti 

perusahaan adalah sebagai berikut: 
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a. Pemilahan (Seiri) 

Membedakan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan serta 

membuang yang tidak diperlukan: “Singkirkan Barang-barang yang tidak 

diperlukan dari tempat kerja”. Memilah–milah semua benda maupun 

peraturan, melakukan pengelompokan, termasuk menyingkirkan semua benda 

yang tidak diperlukan oleh kegiatan produksi maupun administrasi yang 

sedang berlangsung. 

b. Penataan (Seiton) 

Menentukan tata letak yang tertata rapi sehingga kita selalu menemukan 

barang yang benda-benda yang diperlukan dengan rapi, sehingga mudah 

ditemukan, mudah dikendalikan, aman dan tersedia dalam jumlah yang 

cukup. 

c. Pembersihan (Seiso) 

Menghilangkan sampah kotoran dan barang asing untuk memperoleh tempat 

kerja yang lebih bersih.  Pembersihan dengan cara inspeksi: “Bersihkan 

segala sesuatu yang ada di tempat kerja”. Menghilangkan segala bentuk 

kotoran yang dapat menghambat segala betuk proses produksi maupun 

administrasi. 

d. Pemantapan (Seiketsu) 

Memelihara barang dengan teratur rapi dan bersih juga dalam aspek personal 

dan kaitannya dengan polusi:”Semua orang memperoleh informasi yang 

dibutuhkannya di tempat kerja, tepat waktu”. Pemantapan adalah suatu 

kegiatan dimana semua kegiatan pemilahan,   penataan dan pembersihan 

terjaga dengan baik sesuai standar yang berlaku. 
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e. Pembiasaan (Shitsuke) 

Melakukan sesuatu yang benar sebagai kebiasaan: “Lakukan apa yang harus 

dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan”. 

Pembiasaan adalah disiplin dalam melakukan pekerjaan secara terus menerus 

sesuai standar. 

3.4  Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu susunan yang 

menggambarkan dengan jelas hubungan tiap bagian dan posisi yang ada pada 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan. Struktur 

organisasi ini akan mencerminkan karakteristik perusahaan yang terlihat secara 

jelas dan terstruktur. Struktur organisasi yang terdiri dari anggota perusahaan pada 

masing – masing bagian baik itu atasan maupun bawahan sesuai tugas dan 

tanggung jawab masing – masing sehingga dapat merumuskan maupun 

menjalankan rencana kerja perusahaan yang handal. Struktur organisasi PT. BMC 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. BMC. 

3.5  Tata Letak Pabrik 
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PT. BMC memiliki tata letak pabrik produksi yang tersusun dalam satu 

gedung produksi. Tata letak pabrik produksi dibuat guna mencapai pemanfaatan 

peralatan pabrik yang optimal, penggunaan jumlah tenaga kerja yang efektif, 

kebutuhan persediaan yang rendah, biaya produksi minimum, dan investasi modal 

yang rendah. Tata letak pabrik produksi terdiri dari beberapa stasiun kerja (shop). 

Stasiun kerja pada pabrik produksi antara lain Raw Material, Workshop, Painting, 

Hardening, Machine Lathe, Dilling Machine, assembly proses dan finish goods. 

 

Gambar 3.3 Layout PT. BMC 

3.6  Waktu Kerja 

  PT. BMC memiliki peraturan mengenai jam kerja pada karyawan - 

karyawannya yaitu selama 5 hari kerja dalam seminggu dengan ditentukan selama 

8 jam kerja per hari. Adapun jam kerja yang berlaku di PT. BMC adalah sebagai 

berikut : 

Jam kerja Kantor (staff dan Administrasi).  
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Pagi  : 07.30 s/d 16.30 WIB 

Istirahat  : 12.00 s/d 13.00 WIB 

Jam kerja pabrik (produksi dan support produksi): 

Shift I  : 07.00 s/d 16.00 WIB 

Shift II  : 00.00 s/d 07.00 WIB 

Hari sabtu dan minggu ditetapkan sebagai hari libur, sedangkan jeda 

waktu antara shift I (satu) dan shift II (dua) dan kelebihan jam kerja lainnya 

dihitung sebagai lembur. 

 

3.7  Hasil Produksi Perusahaan 

PT. BMC adalah sebuah industri yang bergerak dibidang jasa machining. 

Berikut adalah nama - nama produk- produk dihasilkan oleh PT. BMC: Bisa 

dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 3.1 Produk PT.BMC 

Gambar Nama Produk Fungsi 

 

 

 

 

Brakedrum 

 

 

Berfungsi sebagai alat pengereman 

 
 

 

 

       Hubwheel 

 

 

Berfungsi sebagai as roda  

Tabel 3.1 Produk PT.BMC (Lanjutan) 

Gambar Nama Produk Fungsi 
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    Pressure Plate 

 

Berfungsi sebagai plat kopling 

 

   

 

 

   Manifold Pipe 

 

 

Berfungsi sebagai sambungan atas 

mesin ke knalpot 

 

 

 

 

 

  Manifold Front 

 

 

   Manifold Rear 

 

 

 

Berfungsi sebagai sambungan dari 

mesin ke leher knalpot 

 

  

 

 

 

Flywheel 

 

 

Berfungsi sebagai penghubung 

dengan plat kopling pada saat mesin 

dihidupkan 

Sumber : PT BMC 

PT. BMC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri 

komponen otomotif yang menghasilkan produk komponen bernilai presisi tinggi 

dan termasuk perusahaan mass production. PT. BMC, menganut sistem Fifo dan 

mengoperasikan 44 line produksi yang dipakai dalam rangkaian proses 

manufaktur otomotif yang di produksi. 44 line produksi ini menghasilkan 

spesifikasi produk yang berbeda dan berbeda juga raw materialnya. Current 
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Product dari PT. BMC terdapat 15 jenis unit, yaitu Brake Drum, Pressure Plate, 

Bracket Shock Absorber, Hub Wheel, Pulley, Exhaust Manifolt, Rotor Disc, Fly 

Wheel, Spacer, Collar, Bracket Pad, Bracket Helper, Holder Injection Pump, 

Hook & Hook Cab, dan Knuckle. PT. BMC  telah membangun jaringan yang 

sangat luas dengan berbagai perusahaan, baik  domestik maupun internasional. 

Perusahaan ini terpercaya karena produknya mempunyai presisi yang tinggi, 

berkualitas, dan standar kualitas Original Equipment Manufacturing (OEM). 

Dalam memasarkan hasil produksinya PT. BMC sudah memasarkan ke 

beberapa perusahaan baik domestik dan export. Tabel 4.2 merupakan daftar 

perusuhaan yang telah membangun kerjasama sebagai pelanggan dengan PT Braja 

Mukti Cakra. 

Tabel 3.2 Pelanggan PT.BMC 

       Domestic Area                        Export Area 

1. Mitsubishi (PT. KTB Group)  1. Mitsubishi (MMC & MFTBC 

Japan) 

2. Hino (PT. HMMI, PT. ATI) 2. Mitsubishi (Philiphine) 

3. Isuzu (PT. IAMI, PT. MII)  3. Hicom (Proton, Sdn. Bhd) - 

Malaysia  

4. Toyota (PT. EXEDY)  4. Isuzu (IMCT) - Thailand 

5. United Diesel/Nissan (PT. BTJ) 5. Malco (PT. BTJ) - Australia  

6. Astra Otoparts Group (PT. IGP) 6. Isuzu ( IMCT) 

7. Honda Prospect Motor (PT. Asama)   

8. Yanmar (PT. Yanmar Diesel Ind)  

Sumber : PT BMC 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

4.1. Material dan Bahan Baku 

 Material merupakan bagian yang penting dalam kegiatan produksi yang 

sedang berlangsung. Material yang digunakan oleh PT. BMC dalam pembuatan 

Disc Brake Rotor adalah (Ferrous Casting) FC 25 berupa logam yang telah 

dibentuk oleh supplyer atau pemasok bahan baku. 

 Prinsip yang digunakan oleh PT. BMC “ Selalu Tingkatkan Kualitas dan 

Kualitas adalah Nomer 1” maka dari itu perusahaan melalui divisi pengendalian 

kualitas selalu melakukan pengecekan mulai dari bahan baku yang dilakukan oleh 

Quality Incoming sebagai bagian yang mengontrol matrial yang dikirim oleh 

pihak supplyer. Pengecekan tersebut dilakukan untuk meminimalisir produk yang 

cacat, karena apabila bahan bakunya sudah terjadi kecacatan maka proses 

selanjutnya akan menyebabkan kecacatan pada produk yang dihasilkan. Gambar 

4.1 adalah gambar bahan baku yang sudah siap untuk diproduksi yang telah 

melewati proses pemeriksaan terlebih dahulu. 
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Sumber : PT. BMC 

Gambar 4.1 Bahan Baku Pembuatan Disc Brake Rotor 

4.1.1 Proses Produksi Pembuatan Disc Brake Rotor 

 Proses produksi yang dilakukan dalam pembuatan Disc Brake Rotor 

melewati beberapa tahapan mulai dari bahan baku hingga bahan jadi. Pembuatan 

tersebut menggunakan mesin-mesin produksi otomatis, sebagian besar dari poses 

yang dilakukan pada pembuatan Disc Brake Rotor adalah proses pembubutan 

menggunakan mesin. Mesin produksi pembuatan Disc Brake Rotor terbagi ke 

dalam beberapa tahap permesinan mulai dari bahan baku hingga barang jadi.  

A. Process operation 1 

 Proses pertama menggunakan mesin yang disebut mesin OP 1. Proses 

pada mesin ini dilakukan pembubutan pada bagian sisi permukaan bawah, serta 

sisi diameter dalam dari Disc Brake Rotor. Hasil pada proses ini pembubutan 

pada sisi permukaan bawah dalam dan sisi diameter dalam belum sempurna, hal 

ini disebabkan karena pahat yang digunakan hanya untuk proses roughing, dari 



 

35 
 

bahan baku dan belum untuk proses finishing dan diteruskan pada proses 

selanjutnya. Gambar 4.2 adalah gambar mesin OP 1 yang digunakan untuk 

operasi pertama dalam pembuatan Disc Brake Rotor.  

 

Sumber : PT. BMC 

Gambar 4.2 Mesin OP 1 

B. Process operation 2 

Proses selanjutnya adalah proses pembubutan seperti pada proses yang 

pertama, hanya saja pembubutan pada proses yang kedua dilakukan pada bagian 

champer dan sisi yang berlawanan dari proses yang pertama. Mesin yang 

digunakan pada proses ini disebut mesin OP 2. Proses ini membuat sisi kanan dan 

kiri dari  produk sudah jadi atau sudah sempurna, sedangkan pada bagian champer 

belum sempurna dan diteruskan pada proses selanjutnya. Gambar 4.3 adalah 
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gambar mesin OP 2 yang digunakan untuk proses kedua dari pembuatan Disc 

Brake Rotor  

 

Sumber : PT. BMC 

Gambar 4.3 Mesin OP 2 

 C. Process operation 3 

Proses selanjutnya adalah proses operasi ketiga. Mesin yang digunakan pada 

proses ini disebut mesin OP 3. Pada proses ini dilakukan finishing dari diameter 

dalam dan sisi permukaan bawah yang sebelumnya telah diproses. Proses ini 

dilakukan dengan cara bahan baku  yang telah diproses dijepit dari sisi luar lalu 

benda berputar dan pahat bergerak untuk memakan diameter dalam dan sisi 

permukaan bawah. Gambar 4.4 adalah gambar OP 3 yang digunakan pada proses 

ketiga pembuatan Disc Brake Rotor. 
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Sumber : PT. BMC 

Gambar 4.4  Mesin OP 3 

 D. Process operation 4 

Proses selanjutnya adalah proses keempat dengan mesin yang digunakan adalah 

mesin OP 4 drill. Proses ini bertujuan membuat lubang pada permukan atas 

sebagai pengunci Disc Brake Rotor pada sistem pengereman. Pada proses ini 

drilling menggunakan mesin Drill CNC. Pada proses ini dilakukan dengan cara 

benda kerja dijepit terlebih dahulu, lalu mata bor yang telah berputar ditekan ke 

Disc Brake Rotor hingga berlubang pada permukaan. Mata bor yang digunakan 

pada proses ini terdiri dari 2 buah mata bor Yaitu bor diameter 12.5 dan diameter 

6.5. Gambar 4.5 adalah gambar mesin OP 4 
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Sumber : PT. BMC 

Gambar 4.5  Mesin OP 4 

 E. Process operation 5 

Proses selanjutnya merupakan proses honing dengan menggunakan mesin yang 

disebut OP 5. Proses ini dilakukan dengan cara merapikan sisi kanan dan kiri dari 

Disc Brake Rotor. Sisi ini merupakan salah satu proses penting atau vital karena 

nantinya ketika digunakan pada mobil berhubungan langsung dengan dengan 

kanvas rem dan menentukan nyaman atau tidaknya mobil pada saat pengereman 

terjadi. Gambar 4.5 adalah gambar mesin OP 5 pada proses pembuatan disk brake. 
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Sumber : PT. BMC 

Gambar 4.6  Mesin OP5 

F. Process operation 6 

Proses selanjutnya merupakan proses terakhir dalam pembuatan disk brake. 

Proses ini adalah  proses balancing dengan menggunakan mesin yang disebut OP 

6. Proses ini bertujuan mengecek berat masing masing sisi Disc Brake Rotor, agar 

putarannya seimbang apabila digunakan dalam  pengereman. Gambar 4.7 adalah 

gambar mesin OP 6 pada proses balancing Disc Brake Rotor. 
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Sumber : PT. BMC 

Gambar 4.7  Mesin OP6 

4.1.2 Kecacatan Pada Proses Produksi 

 PT. BMC sebagai perusahaan yang bergerak dalam pembuatan precicion 

machining industries untuk berbagai jenis kendaraan bermotor khususnya mobil, 

dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan tersebut selalu berupaya untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan permintaan dan spesifikasi 

konsumen. Sebagian besar proses produksi pembuatan Disc Brake Rotor 

dilakukan dengan proses pembubutan dan pengeboran terhadap bahan baku, dari 

kegiatan tersebut dilakukan pengendalian kualitas untuk menjamin dari produk 

yang dihasilkan, karena PT. BMC selalu berkomitmen untuk meningkatkan 

kualitas dari produk yang dihasilkan. 
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 Aktivitas pengendalian kualitas di PT. BMC dilakukan oleh departemen 

Quality Control (QC). Aktivitas departemen ini adalah bertanggung jawab untuk 

melakukan pengendalian kualitas terhadap produk-produk yang dihasilkan. 

Komitmen dari departemen ini adalah “Kualitas adalah Nomer 1, tidak menerima 

barang Not Good (NG) dan tidak mengirim barang Not Good (NG)”, sehingga 

untuk menjamin kualitas dari produk yang dihasilkan agar berkualitas dilakukan 

pengecekan dan perbaikan secara terus-menerus agar kualitas dan mutu dari 

produk yang dihasilkan semakin baik dan mencegah produk yang cacat atau Not 

Good (NG) terkirim ke pihak konsumen. Kegiatan produksi produk Disc Brake 

Rotor pada PT. BMC terdapat jenis-jenis kecacatan yang ditimbulkan. Berikut 

adalah jenis-jenis kesalahan yang terjadi dalam proses produksi Disc Brake Rotor 

PT. BMC: 

1. Tooling 

Kecacatan yang terjadi akibat penggunaan tool/insert yang tidak sesuai 

standar. pemakaian insert tidak layak pakai akibat melebihi anjuran kapasitas 

penggunaan sehingga menghasilkan barang yang outspect karena tidak sesuai 

dengan toleransi yang diajukan oleh konsumen. Produk Disc Brake Rotor 

dikatakan terdapat kesalahan tooling apabila terdapat penyimpangan dimensi 

yang diajukan oleh konsumen, sehingga part tersebut akan gagal assembling 

atau dapat dikatakan cacat. 

2. Retooling 

Kecacatan yang terjadi akibat kesalahan pada saat setting adjusment tool 

ketika pergantian tipe (dandori) produk. Kecacatan pada saat Retooling 

biasanya terjadi pada saat kesalahan dalam input program pada mesin bubut 
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otomatis. Sehingga produk yang di hasilkan tidak sesuai spesifikasi 

konsumen.. Produk Disc Brake Rotor dikatakan terdapat kesalahan Retooling  

apabila part yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi konsumen akibat 

kesalahan setting adjusment mesin pada mesin bubut otomatis. sehingga part 

tersebut akan gagal assembling atau dapat dikatakan cacat. 

3. Jig & fixture 

Jig & fixture pada mesin bubut termasuk tool yang sangat vital pada proses 

pembubutan karena Jig & fixture berguna sebagai clamping part terhadap 

mesin sehingga part tetep kokoh pada saat proses bubut. Kecacatan akibat Jig 

& fixture biasanya dapat terjadi apabila terdapat kerusakan pada Jig & fixture 

Di karenakan kurang perawatan sehingga Jig & fixture tersebut rusak yang 

dapat berakibat tidak stabilnya proses pembubutan sehingga dapat 

menghasilkan part yang tidak sesuai spesifikasi konsumen sehingga part 

tersebut akan gagal assembling atau dapat dikatakan cacat. 

4. Mesin 

Kecacatan akibat mesin biasanya dapat terjadi apabila terdapat kerusakan 

pada mesin di karenakan kurang perawatan dan pemakaian yang tidak normal 

sehingga mesin rusak yang dapat berakibat tidak stabilnya proses 

pembubutan sehingga dapat menghasilkan part yang tidak sesuai spesifikasi 

konsumen sehingga part tersebut akan gagal assembling atau dapat dikatakan 

cacat. 

5. Sumber daya listrik (PLN) 

Kerusakan akibat Sumber daya listrik (PLN) biasanya terjadi karena daya 

listrik yang tiba tiba berhenti pada saat proses pembubutan sehingga insert 
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akan berhenti mendadak dan merusak part sehingga part tersebut tidak bisa 

dilanjutkan pada proses selanjtunya dan part tersebut cacat. 

6. Operator  

Banyak penyebab Kerusakan yang di akibatan operator diantaranya matrik 

skill yang tidak sesuai pada saat penempatan di line tersebut, kelelahan, 

penempatan operator pengganti yang belum di training sehingga dapat 

menghasilkan produk yang tidak sesuai spesifikasi konsumen sehingga part 

tersebut akan gagal assembling atau dapat dikatakan cacat. 

 

4.2 Pengendalian Kualitas Produksi Disc Brake Rotor 

 Pengendalian kualitas terhadap produksi Disc Brake Rotor merupakan 

tanggung jawab dari divisi Quality Control. Divisi ini menempatkan anggotanya 

pada setiap lini produksi Disc Brake Rotor untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap produk Disc Brake Rotor yang telah diproduksi.  

A. Incoming Inspection 

Divisi Quality Control bagian Incomig Inspection mengontrol material 

yang datang dari pemasok untuk memastikan produk yang cacat tidak terproses 

oleh pihak Produksi, maka dilakukan kerja sama dengan pihak pemasok untuk 

menjaga kualitas dari material yang dikirim sehingga menghasilkan produk yang 

baik. Karena PT. BMC percaya, Supplayer merupakan rekan bisnis yang baik, 

sehingga ada upaya antara 2 pihak untuk menjaga proses produksi dari matrial 

hingga proses machining dapat berjalan dengan baik. Karena produk yang baik 

diciptakan dari proses yang baik juga. Salah satu proses pemeriksaan pada divisi 

Quality Contol bagian Incomig Inspection. , pengamatan kecacatan dilakukan 
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dengan menggunakan lembar pengamatan kecacatan atau check sheet. 

Penggunaan check sheet pada pemeriksaan hasil produksi ditujukan pada dimensi 

material. karena perusahaan memiliki standar kelonggaran terhadap ukuran 

dimensi material produk apakah layak atau tidak. Apabila terjadi kecacatan pada 

material produk maka akan dicatat sesuai dengan kondisi dimensi produk pada 

check sheet incoming inspection. Hasil dari pemeriksaan terhadap material disk 

brake selanjutnya dilaporkan kepada divisi Quality Contol. 

 Gambar 4.8 adalah contoh lembar periksa atau check sheet yang digunakan divisi 

Quality Contol bagian Incoming Inspection PT. BMC. 

 

Sumber : PT. BMC 

Gambar 4.8  Checksheet QC Incoming 
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B. Final Inspection 

Pada proses Produksi Depatrmen Quality Control menempatkan bagian 

Final Inspection di Line Proses. Yang bertugas melakukan pengecekan visual 

terhadap part finish untuk memastikan tidak ada produk cacat yang terkirim pada 

konsumen. Salah satu proses pemeriksaan pada divisi Quality Contol bagian 

pemeriksaan terhadap  produk Disc Brake Rotor yang telah jadi, pengamatan 

kecacatan dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan kecacatan atau 

check sheet. Penggunaan check sheet pada pemeriksaan hasil produksi ditujukan 

pada dimensi ukuran produk yang telah jadi, karena perusahaan memiliki standar 

kelonggaran terhadap ukuran dimensi produk dan standar Visual part finish 

apakah layak atau tidak. Apabila terjadi kecacatan pada produk maka akan dicatat 

sesuai dengan kondisi dimensi produk pada check sheet final inspection.  

 

Sumber: PT. BMC 

Gambar 4.9 Check Sheet Final Inspection 
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Bagian dimensi produk apabila terjadi kecacatan akan ditandai dengan 

menggunakan spidol. Hasil dari pemeriksaan selanjutnya dilaporkan kepada divisi 

Quality Contol bagian perbaikan untuk dilakukan audit terhadap hasil dari 

pemeriksaan yang telah dilakukan, departemen enginering untuk bersama-sama 

menjaga kualitas dari hasil produksi yang dihasilkan. Produk dinyatakan cacat 

apabila telah dilakukan pengecekan oleh divisi quality control dan produk tersebut 

dinyatakan tidak layak. 

 

Sumber: PT. BMC 

Gambar 4.10 Aktivitas Petugas Final Inspections 

C. QC Lab 

Depatrmen Quality Control juga menempatkan bagian QC lab. Yang 

bertugas melakukan pengecekan dimensi menyeluruh secara sample terhadap part 

finish untuk memastikan tidak ada rijeck series pada proses produksi. Sample 

yang di check sebanyak 3 unit/shift, pengamatan kecacatan dilakukan dengan 

menggunakan lembar pengamatan kecacatan atau check sheet. Penggunaan check 

sheet pada pemeriksaan hasil pengecekan ditujukan pada dimensi ukuran produk 
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yang telah disetujui oleh konsumen, karena setiap konsumen memiliki standar 

kelonggaran terhadap ukuran dimensi produk dan standar Visual part finish 

apakah layak atau tidak. Apabila terjadi kecacatan pada produk maka akan dicatat 

sesuai dengan kondisi dimensi produk pada check sheet lab. Gambar 4.11 adalah 

contoh lembar periksa atau check sheet yang digunakan divisi Quality Contol 

bagian  QC LAB  PT. BMC.  

    

Sumber: PT. BMC 

Gambar 4.11 Check Sheet QC Lab 

DIPERIKSA

No. Dokumen

                                                                                                                                                                                                                                                               Tanggal

Revisi

: PT. ASIAN ISUZU CASTING CENTER Date

TYPE : RF 10 PART NO. : 8-98115-794-0 Qty Delivery : 5 Pcs

PART NAME : ROTOR;BRAKE Qty Sampling : 5 Pcs

MATERIAL : FCD 250 Qty check : Pcs

CODE PART 5E4875 5E4857

INSPECTION N

ITEM 1 2 3 4 OK NG

FREE FROM HARMFULL

CRACK.BLOW.HOLE

AND OTHER FAULT

NOM MAX MIN

1 Ø 216 0 -1 -0.177 -0.276 -0.218 -0.382 -0.263 0.205

2 Ø 210 0.13 0 0.047 0.068 0.067 0.056 0.059 0.021

3 Ø 175 0.5 -0.5 0.283 0.203 0.187 0.190 0.216 0.096

4 73 0.08 -0.08 -0.042 -0.056 -0.060 -0.035 -0.048 0.025

5 7 0.4 0 0.222 0.221 0.097 0.123 0.166 0.124

6 51.2 0.3 -0.3 0.020 0.030 0.021 0.004 0.019 0.026

7 3 1 0 0.470 0.960 0.640 0.840 0.728 0.490

8 Ø 101 H7 0.035 0 0.014 0.026 0.032 0.022 0.024 0.017

9 Ø 191 0.5 -0.5 0.188 0.140 0.207 0.200 0.184 0.067

10 Ø 222 0.3 0.0 0.136 0.150 0.149 0.290 0.181 0.154

11 Ra 3.2 Max 2.08 2.02 3.02 4.02 2.785 2.000

12 Ø 318 0.4 0 0.162 0.111 0.166 0.144 0.146 0.055

13 18 0.08 -0.08 0.057 0.008 0.009 0.020 0.023 0.049

14 6 1.0 -1.0 0.660 0.540 0.540 0.680 0.600 0.120

15 6 - Ø12.5 0.3 -0.1 0.132 0.107 0.047 0.016 0.120 0.025

16 j   Ø  0.2 X Max 0.140 0.136 0.074 0.132 0.138 0.004

17 c 0.05 Max 0.006 0.006 0.005 0.005 0.006 0.002

18 g 0.05 Ø210 Max 0.008 0.008 0.025 0.017 0.014 0.017

19 f 0.05
 Ø160 X 

Max
0.017 0.020 0.011 0.026 0.019 0.015

20 h 0.08 Z X 0.034 0.014 0.037 0.021 0.026 0.024

21 h 0.03 Z X 0.017 0.019 0.016 0.018 0.017 0.003

22 e 0.03 Max 0.006 0.005 0.020 0.015 0.011 0.015

23 b 0.07
Ø160 Y 

Max
0.009 0.012 0.017 0.017 0.014 0.008

24 Ø 6.5 0.2 -0.2 -0.002 -0.002 0.007 -0.005 0.000 0.012

25 Ø 139.7 0.2 -0.2 -0.069 -0.058 -0.062 -0.091 -0.070 0.033

26 10 0.2 -0.2 0.156 0.134 0.050 0.091 0.108 0.106

27 4.4 0.2 -0.2 0.127 0.158 -0.008 0.075 0.088 0.166

28 Ra 1.6 Max 0.640 0.600 0.600 0.600 0.610 0.040

29 Ra 1.6 Max 0.790 0.640 0.640 0.640 0.678 0.150

30 DEVIASI 0.01 MAX 0.004 0.006 0.004 0.005 0.005 0.003

 LAPORAN HASIL PRODUKSI

RNL

DISETUJUI PETUGAS

CUSTOMER

(LAB QC)

S  1

NO QUALITY STANDARD EQUIPMENT X R

APPEARANCE
VISUAL CHECK OK OK

JUDGEMENT

Inside Diameter CMM/Bore gauge OK

Outside Diameter Vernier Caliper OK

Diameter Vernier Caliper OK

Distance CMM/Height gauge OK

Distance Depth caliper OK

Thickness Vernier Caliper OK

Thickness Vernier Caliper OK

Diameter CMM/Bore gauge OK

Diameter Vernier Caliper OK

Diameter Vernier Caliper OK

Roughness Roughness Tester OK

Outside Diameter Vernier Caliper OK

Thickness Vernier Caliper OK

Thickness Micrometer / CMM OK

Hole Thread Thread Gauge OK

Position CMM OK

Cylindricity CMM OK

Flatness CMM OK

Paralellism CMM OK

Round Out CMM OK

Roundness CMM OK

Round Out CMM OK

Perpendicular CMM OK

Diameter Vernier Caliper OK

Depth Vernier Caliper OK

PCD CMM OK

Depth Vernier Caliper OK

5-Jan-15

Depth 18 Vernier Caliper OK

Roughness Roughness Tester OK

Roughness Roughness Tester OK

:
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pengecekan Disc Brake Rotor menggunakan mesin CMM (coordinate 

measuring machine). CMM (coordinate measuring machine) adalah sebuah alat 

pengukur multi fungsi berkecepatan tinggi yang menghasilkan akurasi dan 

efisiensi pengukuran yang tinggi. Pada prinsipnya CMM (coordinate measuring 

machine) merupakan  kebalikan dari CNC (computer numerical control, yaitu 

menghasilkan ukuran dengan sumbu X, Y dan Z. Gambar 4.12 adalah contoh  

aktivitas petugas QC lab  PT. BMC.  

 
Sumber: PT. BMC 

Gambar 4.12 Aktivitas Petugas QC lab   

Pemeriksaan pada produksi Disc Brake Rotor dilakukan secara berulang-ulang 

dengan tujuan perbaikan pada proses sebelumnya sudah berjalan dengan baik dan 

tidak ada produk yang cacat sampai ketangan konsumen. Gambar 4.13 adalah alur 

proses pengendalian kualitas dari awal hingga akhir produksi Disc Brake Rotor.  
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Mulai

Incoming Material

Pemeriksaan

Produksi

Pemeriksaan

Finish Good

Customers

Selesai

No

Yes

No
Yes

Quality Cek

Kualitas Sesuai

Yes

No

Supplyer

Casting

 

Sumber: PT. BMC 

Gambar 4.13 Flowchart Quality Control 

 

4.2.1 Identifikasi Jenis Cacat 

 Kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. BMC selalu memperhatikan 

aspek kualitas dari produk yang dihasilkan. Salah satu kebijakan yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk memperhatikan aspek tersebut adalah membentuk bagian 
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Quality Control yang bertanggung jawab menjamin kualitas barang yang 

diproduksi, agar produk yang cacat tidak sampai ke konsumen. 

 Pada proses produksi pembuatan Disc Brake Rotor, peluang terjadinya 

kecacatan proses produksi selalu ada, permasalahan yang timbul dalam kegiatan 

produksi Disc Brake Rotor adalah bagaimana cara menemukan solusi untuk 

meminimalisir hasil produksi yang cacat. PT. BMC membuat kebijakan bahwa 

produk Disc Brake Rotor yang dinyatakan cacat langsung dibawa dan dilebur 

kembali pada bagian casting, karena perusahaan tidak ingin barang yang cacat 

diperbaiki lagi dan sampai ke tangan konsumen yang membuat kualitas barang 

berbeda. Kebijakan tersebut dibuat agar para konsumen dapat menggunakan hasil 

produksi dengan kualitas yang sesuai. 

 Hasil yang didapat berdasarkan identifikasi langsung di lapangan yang 

mengamati hasil produksi Disc Brake Rotor serta mewawancarai bagian divisi 

pemeriksaan atau inspeksi bagian Quality Control serta operator produksi yang 

ada di lapangan, diketahui jenis-jenis kecacatan yang terjadi pada produksi Disc 

Brake Rotor. Kecacatan yang diketahui dari hasil pengamatan yaitu retooling, 

tooling, jig & fixture, PLN, operator, mesin. Pengamatan yang dilakukan terhadap 

kecacatan yang terjadi diringkas ke dalam data rekapitulasi hasil pemeriksaan 

produk yang cacat. Tabel 4.1 adalah data pengamatan yang dibuat ke dalam 

rekapitulasi produk cacat dalam setahun. 
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Tabel 4.1 Data Rekapitulasi Cacat 

No BULAN Jumlah 

Produksi 

Retooling Tooling Mesin Operator Jig & 

Fixture 

PLN 

1 November 2014 7644 6 28 4 4 2 1 

2 Desember 2014 7938 4 27 5 4 0 3 

3 Januari 2015 7644 4 28 2 2 1 0 

4 Februari 2015 7644 2 26 3 2 0 0 

5 Maret 2015 7644 2 26 2 1 2 2 

6 April 2015 7644 2 27 3 2 1 0 

7 Mei 2015 7350 3 27 2 2 2 0 

8 Juni 2015 7644 4 27 5 2 2 1 

TOTAL 61152 27 216 26 19 10 7 

Sumber: PT. BMC 

 

Hasil yang didapat berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tabel 

4.12, terdapat jenis-jenis kecacatan yang terjadi pada proses produksi Disc Brake 

Rotor. Jenis-jenis kecacatan diklarifikasikan berbagai macam kecacatan.  

Hasil yang didapat dari pengamatan diatas dapat diketahui bahwa terdapat 

jenis cacat yang paling dominan selama kegiatan produksi Disc Brake Rotor 

berlangsung. Kecacatan yang paling dominan dapat dilihat dari jumlah cacat yang 

paling banyak yaitu kecacatan tooling sebanyak 216 unit produk. Kecacatan 

tersebut dapat terjadi dari faktor-faktor yang produksi yang mempengaruhinya 

seperti manusia, mesin, material, metode dan lingkungan. 

Kecacatan yang paling dominan pada proses produksi Disc Brake Rotor 

adalah jenis cacat tooling, sehingga divisi pengendalian kualitas sebagai divisi 

yang bertanggung jawab atas layak atau tidaknya produk yang dihasilkan dari 

proses produksi mencari solusi terhadap produk yang terjadi kecacatan. Maka, 

dibuatlah analisis penyebab kecacatan produk yang dibuat kedalam diagram sebab 

akibat atau yang biasa disebut diagram ishikawa. Diagram ini menjelaskan 
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mengenai penyebab terjadinya kecacatan yang dihasilkan dari proses produksi 

Disc Brake Rotor. Gambar 4.14 adalah diagram sebab akibat kenapa penyebab 

terjadinya kecacatan pada proses pembuatan Disc Brake Rotor. 

 

Gambar 4.14 Diagram Sebab Akibat Kecacatan tooling 

 

4.2.2 Standar Operasi Procedure (SOP) Dalam Penggunaan Mesin Bubut 

 Standar Operasi Procedure (SOP) merupakan langkah-langkah yang 

ditetapkan oleh perusahaan dalam menjalankan suatu kegiatan produksi. Standar 

tersebut digunakan sebagai acuan agar menghasilkan produk yang berkualitas 

dalam produksinya. Setiap kegiatan yang dilakukan di perusahaan biasanya harus 

memiliki standar operasi procedure agar setiap kegiatan dalam produksi lebih 

Drill tidak terkena coolant

Ujung drill getas Penyemprotan tidak maksimal

Selang Coolant Kotor

Drill tidak sesuai spesifikasi

Casting tidak standar

Belum ada IK Pemasangan drill Hardness Material Tinggi

Cara pemasangan drill yang salah

Operator tidak mengecek kondisi drill

Operator tidak paham kondisi drill

Man Machine/Tool

MaterialEnvironment Method

Drill patah pada 
saat proses
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terstruktur sesuai dengan standar perusahaan. Berikut adalah standar operasi 

procedure dalam penggunaan mesin bubut. 

1. Gunakan peralatan keselamatan kerja sebelum melakukan pekerjaan. 

2. Cek kondisi cairan coolar untuk mencegah keausan pada mesin sesuai dengan 

standar. 

3. Letakkan benda kerja pada mesin dan pastikan benda kerja terpasang dengan 

benar agar hasil kerja dari mesin dapat maksimal. 

4. Tutup mesin bubut dan nyalakan tombol ON sampai lampu indikator berwarna 

hijau yang manyatakan proses pembubutan sudah berjalan. 

5. Apabila lampu indikator sudah berwarna merah, menunjukkan bahwa proses 

pembubutan sudah selesai. Buka penutup mesin dan keluarkan benda kerja dari 

mesin. 

6. Cek hasil kerja dari mesin menggunakan alau ukur vernier caliper dan 

micrometer apakah benda kerja sudah sesuai standar sebelum masuk proses 

selanjutnya. 

Gambar 4.15 adalah contoh Standar Operasi Procedure (SOP)  yang 

digunakan dalam pengecekan Disc Brake Rotor oleh Final Inspection. 
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Sumber: PT. BMC 

Gambar 4.15 Standar Operasi Procedure (SOP) Pengecekan Disc Brake Rotor 

 

APPROVED CHECKED INCHARGE

MADRIS ALIMIN FAJAR EKA . P

No. Dokumen : -

Tanggal          : 28 Juli 2013

Revisi : 0

OK

OK

OK

1. Nama : Benny Wijaya 2. Nama : Ngadirin

No. Karyawan : 1150 No. Karyawan : 0148

Departement : Quality Assurance Departement : Quality Assurance

CHECK VISUAL INSPECTION

ROTOR BRAKE

1. Check kondisi material dengan visual : 

Bebas dari defect porosity sesuai 

appearance defect dan karat

NG

2. Check seluruh permukaan contact : 

Bebas dari gores, cacat bentur, burry dan 

karat

NG

3. Check area Air Hole tidak boleh ada 

gram sisa proses machining.
NG

4. Setelah part dicheck, operator check 

melakukan pendataan sesuai Check Sheet 

OK dan NG 

5. Setelah dilakukan pendataan, part OK 

diberikan Marking KUNING

Person In Charge
* Note : Check Visual dilakukan 100 % check dalam waktu 3 bulan 

dengan verifikasi oleh pihak QC AICC

1. Penulisan kode produksi sesuai dengan nomor yang 

tercantum pada part tersebut. Tidak boleh disingkat. 

Contoh; 3G0001
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4.2.3  Analisis Perbaikan  

 Hasil yang didapat berdasarkan diagram sebab akibat pada gambar 4.13 

adalah dapat diketahui penyebab kecacatan dari produksi Disc Brake Rotor. 

Penyebab kecacatan yang menjadi faktor yang paling penting adalah faktor 

manusia dan mesin dibandingkan faktor lainnya. Penyebab terjadinya kecacatan 

hasil produksi adalah dari faktor manusia sikap kerja yang buruk yang suka 

bercanda dengan pekerja lainnya, disamping itu kelelahan yang menyebabkan 

kurang teliti juga menjadi faktor yang mempengaruhi hasil produksi. Selain itu 

karyawan baru juga mempengaruhi hasil produksi Disc Brake Rotor, karena 

karyawan baru belum memiliki pengalaman yang banyak mengenai kegiatan 

produksi dan kurang pelatihan juga. 

 Perusahaan memberikan pelatihan kepada karyawannya dibagi menjadi 

dua pelatihan, yaitu pelatihan motivasi dan teknik. Pelatihan motivasi biasanya 

dilakukan dalam seminggu sekali kepada seluruh operatornya, sedangkan 

pelatihan teknik dilakukan dalam kurun waktu sebulan sekali. Pelatihan teknik 

untuk pekerjaan yang tergolong spesialis atau tergolong rumit, pelatihannya 

dilakukan dalam jangka waktu seminggu untuk setiap enam bulan sekali. 

Pelatihan tersebut diharapkan membuat para karyawan dan operator menjadi lebih 

terampil dalam melakukan pekerjaannya 

Perbaikan ini dibuat agar kedepannya perusahaan menyeleksi dengan baik 

penerimaan karyawan baru yang memang memiliki keahlian yang baik dan 

nantinya akan ditempatkan pada line produksi Disc Brake Rotor. Pelatihan 

berkala sangat dianjurkan kepada seluruh operator yang berada langsung dalam 
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kegiatan produksi, hal ini membuat para operator menjadi lebih terampil dalam 

bekerja.  

 Perawatan mesin juga harus diperhatikan sebelum melakukan kegiatan 

produksi, karena mesin merupakan faktor yang paling vital dalam kegiatan 

produksi yang sedang berlangsung. Bagian maintenance merupakan bagian yang 

bertanggung jawab terhadap layak atau tidaknya mesin yang digunakan, sehingga 

bagian maintenance harus teliti terhadap perbaikan dan perawatan mesin yang 

dilakukan secara berkala. 

 Pengawasan yang berkala harus dilakukan dari kepala bagian sampai 

manajer terhadap operator. Pengawasan ini ditujukan agar kegiatan produksi 

berjalan dengan baik. Pengawasan ini dilihat dengan cara melihat dari kualitas 

dari produk yang dihasilkan, melihat ketersediaan alat, maupun berinteraksi 

dengan operator kondisi mesin yang digunakan. Tindakan tersebut harusnya perlu 

dilakukan untuk untuk menghasilkan produk yang baik serta mengetahui 

penyebab terjadinya kecacatan terhadap produksi yang dilakukan. 

 Pengendalian kualitas harus meningkatkan pengawasan terhadap produk 

yang dihasilkan dengan mengkoordinasikan anggotanya ke setiap line produksi 

untuk menjamin kualitas dari produk yang dihasilkan. Koordinasi antara pihak 

terkait sangat perlu dilakukan untuk menjamin tujuan dari perusahaan. Tujuan 

perusahaan yang saat ini sedang dicapai yaitu menjadi perusahaan yang diakui 

sebagai produsen auto parts yang setara dengan pemasok dunia di Indonesia. 

 Tahap selanjutnya adalah tahap perbaikan, pada tahap ini dilakukan 

pembuatan perbaikan terhadap kecacatan yang paling dominan yaitu tooling. 
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Pembuatan tahap usulan perbaikan ini diharapkan dapat meminimalisir kecacatan 

tooling pada produk Disc Brake Rotor. Berikut adalah penjelasan dari tabel 4.2 

yang berisikan perbaikan kecacatan tooling. 

Tabel 4.2 Perbaikan Kecacatan tooling. 

No. Faktor Masalah Perbaikan 

1 Manusia  Operator 

tidak 

mengecek 

kondisi drill

 Pemberian training tentang pemahaman 

kondisi drill sehingga operator dapat 

mengetahui drill yang layak atau tidak 

untuk di gunakan.

2 Metode 

 Belom ada 

IK 

pemasangan 

drill

. Pembuatan IK pemasangan drill agar 

operator tidak salah dalam pemasangan

3 
Mesin / 

Tool 

 Ujung drill  

getas 

 Ujung drill 

tidak terkena 

coolant 



. Memanggil Drill Maker dan study 

ulang tentang ketahan drill 

. Pembersihan selang coolant agar tidak 

tersumbat

4 material 

 hardness 

material yang 

tinggi

 Pengecekan hardness material oleh 

supplier dan memberikan jaminan hardness 

rersebut masuk spesifikasi.

 

4.2.4 Control (Pengendalian) 

Tahap ini adalah tahap terakhir dari penerapan metode DMAIC pada six 

sigma, dimana dalam tahap ini dilakukan pengorganisasian proses atau perbaikan 

produk dan pemantauan kinerja yang sedang berjalan. Tujuan dari rencana 

pengendalian adalah mendokumentasikan semua informasi yang berhubungan 

dengan siapa yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengendalikan 

proses ini dan seterusnya agar tidak menemukan masalah yang sama sesuai tujuan 

awal penelitian. Dalam metode ini juga dapat penulis menemukan pengukuran 
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parameter kinerja yang benar dan pada dasarnya dapat mengurangi produk yang 

cacat. Berikut adalah langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi 

permasalahan produk Disc Brake Rotor.yang cacat.  

Konsep pengendalian yang diberikan pada dasarnya berupa petunjuk kerja 

atau instruksi kerja pada saat melakukan proses produksi. Perusahaan dalam 

upaya perbaikan mencegah terjadinya kecacatan pada hasil produksi telah 

melakukan tindakan yang ketat dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan 

produksi selalu diawasi oleh bagian quality assurance (QA) dan melakukan rapat 

koordinasi antara departemen produksi yaitu Leader Line dan bagian quality 

Control (QC) Beberapa tindakan pengendalian yang diperlakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Foreman selalu memberikan peringatan untuk operator untuk selalu melihat 

Tool Life drill sebagai tindakan pencegahan yang dapat mengakibatkan drill 

patah pada saat proses. 

2. Melakukan pemasangan drill sesuai dengan IK yang ada dan menggunakan 

stopper yang telah dibuat untuk menghindari pemasangan drill yang salah. 

3. Dilakukan pengecekan terhadap material pada saat material datang dengan 

system sampling apakah hardness masuk standar atau tidak. 

4. Quality Control akan melakukan pengcekan sample produksi 3/shift untuk 

memastikan tidak ada cacat yang terkirim ke konsumen. 

Pada tahap ini penulis memberikan usulan / konsep perbaikan untuk 

menyelesaikan akar penyebab dengan metode 5W+1H (What, Why, Where, 

When, Who dan How).    Berikut usulan perbaikan dengan menggunakan metode 

5W+1H dapat dilihat pada tabel 4.3……………………………………………..    
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Tabel 4.3 Usulan Perbaikan Dengan Metode 5W+1H 

 

No What (Apa) Why (Kenapa) How (Bagaimana) Who (Siapa) Where (Dimana) When (Kapan) 

1 Ujung Drill 

Getas 

Tidak Sesuai 

Spesifikasi 

Memanggil drill maker 

dan study ulang 

Engineering/Procurement Line Disc Rotor 5 November 

2015 

2 Operator Tidak 

Mengecek 

Kondisi Drill 

Operator tidak 

paham kondisi drill 

Diberikan training 

standar pengecekan 

drill 

Produksi Line Disc Rotor 1-3 November 

2015 

3 Material Tidak 

Standar 

Hardness material 

tinggi, melebihi 

standar maksimal 

Cek Hardness Material 

dengan mesin Rockwell 

pada saat penerimaan  

QC Incoming Raw Material Setiap 

Penerimaan 

Barang 

4 Cara 

Pemasangan 

Drill Yang Salah 

Tidak ada IK 

Pemasangan Drill  

Dibuatkan IK 

Pemasangan Drill dan 

pembuatan stopper 

untuk mengukur 

ketinggian drill 

Engineering dan 

Produksi 

Line Disc Rotor 1-3 November 

2015 
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Dari hasil analisa menggunakan metode 5W+1H terdapat tindakan-

tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat kecacatan 

akibat tooling.  Permasalahan selang kotor, hardness material tinggi, dan training 

operator dapat dilakukan perbaikan secara langsung. Sedangkan untuk 

permasalahan pemasangan drill tidak sesuai spesifikasi  harus dilakukan tindakan 

perbaikan secara fisik pada drill. Tabel 4.4 menjelaskan antara sebelum dan 

sesudah perbaikan. 

Tabel 4.4 Sebelum dan Sesudah Perbaikan 

Sebelum Sesudah 

 

Tidak ada Tool Life drill pada mesin 

 

Diberikan Tool Life dan diberi alarm 

bila jumlah proses sudah mencapai 

maksimal Tool Life drill 

 
 

Tidak ada standar pemasangan drill 

        

Dibuatkan standar pemasangan drill  

Sumber: PT.BMC 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisa yang didapat penulis selama 

penelitian, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Hasil yang diketahui dari penelitian yang dilakukan, terdapat 6 jenis 

kecacatan yang ditemukan pada periode November 2014 sampai dengan 

Juni 2015, yaitu Retooling, Tooling, Operator, Mesin, Jig & Fixture, PLN. 

Kecacatan yang paling dominan yang ditemukan dari hasil produksi Disc 

Brake Rotor di perusahaan adalah kecacatan Tooling, yakni sebanyak 216 

unit dari 61152 unit yang diproduksi. 

2. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya cacat akibat tooling salah 

satunya drill patah pada saat proses, yang menyebabkan patah antara lain 

ujung drill yang getar, operator yang tidak paham cara pemasangan drill 

yang benar, operator juga tidak mengecek kondisi drill apakah masih 

standar atau tidak, yang terakhir dari sisi material adanya material yang 

hardness nya diatas batas normal. Usulan yang diberikan berupa perbaikan 

pada drill, dan memberikan saran supaya foreman selalu mengingatkan 

operator untuk selalu melihat Tool Life drill sebagai tindakan pencegahan 

drill patah pada saat proses. Pada saat penggantian drill juga harus 

diperhatikan cara pemasangannya, gunakan stopper yang ada untuk 

mencegah pemasangan drill yang salah. Dari sisi material untuk 

menghindari hardness material yang dapat mengakibatkan drill patah pada 

saat proses adalah selalu melakukan pengecekan hardness pada material 

yang datang. 

3. Usulan perbaikan untuk peningkatan kualitas produksi Disc Brake Rotor 

adalah dengan melakukan pelatihan berkala secara mingguan atau bulanan 

untuk meningkatkan keterampilan pekerja,  membuat schedule perawatan  

terhadap mesin dilakukan dalam jangka waktu harian dan untuk perawatan 



 

62 
 

alat bantu kerja perlu dicek sebelum melakukan pekerjaan baik oleh 

operator maupun maintenance dan pembuatan check sheet sebagai kontrol 

operator terhadap proses agar sesuai dengan standar yang berlaku 

 

5.2 Saran 

 Saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan 

untuk perbaikan atau peningkatan kualitas produk Disc Brake Rotor di PT. BMC 

adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kegiatan produksi secara rutin 

dan berkala. Pencarian solusi untuk masalah perbaikan diperlukan antara 

departemen produksi dan pengendalian kualitas untuk bersama-sama memecahkan 

permasalahan yang terjadi di lapangan, agar solusi cepat ditemukan. 

Melakukan peningkatan kapabilitas proses karena target perusahaan adalah zero 

defect dan untuk tingkat defect yang diperbolehkan sebesar 5%. 
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