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ABSTRAK 

 
Andika, Muhammad. 2016. “Mengendalikan potensi kegagalan pada proses 

pembuatan bearing dengan metode failure mode and effect analysis di 

PT.XYZ", Tugas Akhir, Jurusan Tekhnik Industri Universitas Mercu Buana 

Jakarta. Pembimbing: Ir. Muhammad Kholil MT. 

  

Kata Kunci :  Failure Mode and Effect Analysis, FMEA, Bearing, Kegagalan 

 

Industri otomotif adalah industri prioritas dalam kebijakan industri nasional. 

Secara khusus, industri otomotif akan menempuh full manufacturing termasuk 

desain serta permesinan atau engineering. Salah satu penguasa teknologi otomotif 

dunia berasal dari negara Jepang. Terdapat banyak perusahaan otomotif Jepang 

yang mengembangkan perusahaannya di Indonesia. Salah satunya sebuah 

perusahaan otomotif Jepang di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1994. 

Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi 

part untuk otomotive dan elektronik berupa bearing. Saat ini, berdasarkan 

pengamatan di lapangan ditemukan beberapa jenis kegagalan produk yang 

melebihi target perusahaan dan belum bisa dikendalikan. Hal ini menandakan 

bahwa dalam proses pembuatan bearing pada proses grinding terdapat potensi 

kegagalan yang harus dikendalikan dan dilakukan perbaikan.  Dari hasil tersebut, 

maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah melaksanakan metode Failure Mode 

and Effect Analysis (FMEA) untuk melihat proses bagian mana yang paling 

dominan menghasilkan kegagalan-kegagalan proses pembuatan bearing. Dan 

lakukan review Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) secara berkala, 

dikarenakan faktor yang menyebabkan potensi kegagalan tidak tetap dan akan 

berubah sesuai dengan kapasitas produksi, umur mesin, kondisi operator dan 

kondisi lingkungan. 
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ABSTRACT 

 
Andika, Muhammad. 2016. “Mengendalikan potensi kegagalan pada proses 

pembuatan bearing dengan metode failure mode and effect analysis di 

PT.XYZ", Tugas Akhir, Jurusan Tekhnik Industri Universitas Mercu Buana 

Jakarta. Pembimbing: Ir. Muhammad Kholil MT. 

 

Key Word :  Failure Mode and Effect Analysis, FMEA, Bearing, Failure 

 

The automotive industry is an industry priority in the national industrial 

policy. In particular, the automotive industry will take full manufacturing 

including design and engineering or engineering. One of the rulers of the world 

automotive technology originated from Japan. There are many Japanese 

automotive companies that develop the company in Indonesia. One was a 

Japanese automotive company in Indonesia, which has stood since 1994. This 

company is a manufacturing company that produces bearings for automotive 

parts and electronics. Currently, based on field observations found some kind of 

failure of the products exceeded the company target and can not be controlled. 

This indicates that in the process of making bearing on the process of grinding 

there is a potential failure that must be controlled and carried out repairs. From 

these results, the things that need to be done is to implement method of Failure 

Mode and Effect Analysis (FMEA) to see which parts are the most dominant 

generate failures bearing manufacturing process. And do reviews on Failure 

Mode and Effect Analysis (FMEA) on a regular basis, due to factors that lead to 

potential failure is not fixed and will change according to the production 

capacity, the machine age, the condition of the operator and environmental 

conditions. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Untuk memperoleh produk dengan mutu yang terbaik tentu tidak mudah, 

perusahaan harus mampu memngendalikan dan menjaga proses produksi agar 

sesuai dengan standar baku mutu yang diharapkan oleh pelanggan, sehingga 

kepuasan pelanggan dapat terpenuhi. 

Oleh karena itu perlu adanya kontrol terhadap produk dari input hingga 

output dengan menggunakan alat-alat sistem manajemen mutu. Dari berbagai alat 

sistem manajemen mutu yang diterapkan, yang akan dibahas disini adalah FMEA 

( Failure Mode and Effect Analysis ) dimana mencakup analisa kegagalan 

terhadap produk pada proses produksi. 

Kegaglan dapat dikatakan sebagai sebuah kejadian alami dari produkusi 

pada suatu proses produksi. Terjadinya kegagalan terkadang sulit untuk bisa 

diprediksi, sementara sering sekali dampak yang diakibatkan dari kegagalan dapat 

sangat merugikan. Kegagalan yang terjadi dapat menimbulkan berkurangnya 

keandalan suatu produk yang akan berakibat terjadinya komplain dari pelanggan 

dan kerugian bagi perusahaan. 
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FMEA merupakan salah satu alat sistem manajemen mutu yang sangat 

efektif dalam mengendalikan kegagalan yang umum digunakan dibanyak industri. 

FMEA akan mampu mengidentifikasi potensi kegagalan yang ada didalam suatu 

produk pada proses produksi dan kemudian melakukan penilaian untuk 

mendapatkan prioritas terhadap potensi kegagalan yang siginifikan yang harus 

segera ditangani dan ditentukan perbaikanya sebelum masalah itu terjadi. Adapun 

fungsi dari FMEA adalah untuk menunjukan masalah yang mungkin timbul pada 

suatu sistem yang dapat menyebabkan sistem tersebut tidak mampu menghasilkan 

output yang diinginkan dan kemudian menetapkan tindakan perbaikan sebelum 

masalah teresbut terjadi. Dengan demikian masalah-masalah pada proses produksi 

yang mempengaruhi mutu produk dapat dikurangi dan akhirnya dapat 

dihilangkan. 

PT. XYZ merupakan perusahaan jepang yang memproduksi alat-alat yang 

presisi, salah satunya adalah Bearing. Bearing adalah suatu komponen yang 

berfungsi untuk mempermudah perputaran suatu benda (eq. Poros), sebagai 

peredam panas dan mengurangi keausan karena gesekan sehingga umur dari 

benda tersebut semakin lama. Salah satu permasalahan yang ada pada perusahaan 

ini adalah reject rasio produk yang tinggi.  

Berdasarkan pengamatan proses produksi bearing pada proses grinding di 

PT. XYZ pada bulan Maret 2016 sampai dengan April 2016 pada proses grinding, 

maka diperolah data defect ratio yang terjadi selama proses produksi. Data defect 

ratio dapat dilihat dibawah ini : 
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Tabel 1.1 Defect ratio periode Maret ~ April 2016  

 

Sumber : Data perusahaan 2016 

 

Gambar 1.1 Grafik Defect Ratio periode Maret ~ April 2016  

(Sumber : Data Perusahaan 2016) 

Berdasarkan data rata-rata persentase kegagalan pada proses grinding, dapat 

dilahat ada 5 jenis defect yang melebihi dari target toleransi perusahaan yaitu 

maximal 1%. Oleh karena itu untuk mengurangi jumlah kegagalan pada 5 jenis 

defect diatas, maka perusahaan harus melakukan beberapa tindakan perbaikan.  

Defect rasio tinggi disebabkan karena kegagalan produk yang sering muncul 

pada proses produksi. Failure Mode Effect Analysis (FMEA) merupakan metode 

yang menjadi pilihan untuk mengurangi kegagalan produk tersebut dengan 

March '16 April '16

1 Width s ize large 1.18% 1.09% 1.00% 1.14%

2 Width s ize s mall 1.10% 1.16% 1.00% 1.13%

3 O uts ide D iameter Large 0.16% 0.17% 1.00% 0.17%

4 O uts ide D iameter S mall 0.16% 0.17% 1.00% 0.16%

5 R ac eway diameter NG 1.01% 1.19% 1.00% 1.10%

6 R ough of R ac eway diameter 0.06% 1.30% 1.00% 0.68%

7 B ore D iameter Large 1.15% 1.08% 1.00% 1.12%

8 B ore D iameter S mall 0.98% 1.20% 1.00% 1.09%

9 D amage on rac eway s houlder 0.04% 0.04% 1.00% 0.04%

10 P oor P olis h 0.06% 0.06% 1.00% 0.06%

No Defect C las s ification
Defect R atio / Item / T arg et 

Max.

Av erag e Defect 

R atio / Item

1.14% 1.13%

0.17% 0.16%

1.10%

0.68%

1.12% 1.09%

0.04% 0.06%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

Width size 
large

Width size 
small

Outside 
Diameter 
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Outside 
Diameter 

Small

Raceway 
diameter NG

Rough of 
Raceway 
diameter

Bore 
Diameter 

Large

Bore 
Diameter 

Small

Damage on 
raceway 
shoulder

Poor Polish

Average Defect Ratio (March ~ April '16)



4 
 

menitik beratkan pada penanggulangan faktor-faktor yang memiliki potensi 

menyebabkan kegagalan produk. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba melakukan analisa 

terhadap proses produksi bearing di PT. XYZ untuk mengetahui keefektifan, 

kekurangan-kekurangan yang ada dan mencoba menentukan ide tindakan 

perbaikan dari berbagai aspek. Dengan dilakukan analisa tersebut, diharapkan 

kegagalan-kegagalan yang ada dapat diminimalisir, sehingga zero defect yang 

diharapkan dapat tercapai dengan baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Setiap perusahaan pasti berusaha untuk melaksanakan proses produksi 

dengan baik dan lancar sehingga keluaran maksimal yang diinginkan akan 

tercapai. Namun walaupun proses produksi sudah dirancang dengan baik, tetap 

saja masih terjadinya defect pada suatu product yang disebabkan oleh beberapa 

faktor. Terjadinya defect ini dapat menyebabkan terhambatnya proses produksi 

dan tidak tercapainya produktifitas perusahaan. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang sudah dipapakaran, rumusan masalah yang diangkat adalah: 

1. Identifikasi jenis defect apa saja yang sering terjadi pada produk bearings? 

2. Bagaimana langkah perbaikan yang dilakukan untuk mengurangi tingkat 

defect produk?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui jenis defect produk yang terjadi pada proses grinding. 

2. Memberikan usulan perbaikan dengan tujuan mengurangi jumlah produk 

defect kepada PT. XYZ. 
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1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan masalah di atas dan dengan banyak 

mempertimbangkan keterbatasan penulis, maka dalam penelitian ini perlu adanya 

pembatasan masalah. Batasan masalahnya antara lain : 

1. Penyebab defect produk bearings hanya ditinjau dari aspek manusia, mesin 

dan proses grinding (berdasarkan data produksi Maret sampai April 2016 

meiliki defect rasio paling tinggi). 

2. Penelitian dilakukan dari bulan Maret 2016 sampai Juli 2016 

3. Data yang digunakan adalah data produksi Maret 2016 sampai April 2016. 

4. Perbaikan produk bearings hanya akan dilakukan terhadap proses kritis dan 

jumlah produk gagal diatas toleransi setelah dilakukan proses deteksi. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Uraian yang jelas mengenai penulisan Tugas Akhir ini, digambarkan pada 

sistematika penulisan berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab I Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Inti dari Bab I adalah memberikan gambaran awal dari penelitian yang 

dilakukan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab II meliputi teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian dan 

hal-hal yang berguna dalam proses penentuan langkah-langkah 

penelitian, observasi, perancangan, dan analisis permasalahan. 
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab III meliputi konsep model penelitian serta langkah-langkah 

pemecahan masalah dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tahap penentuan topik 

penelitian, tahap pengumpulan dan pengolahan data, tahap perancangan, 

tahap analisis, serta tahap kesimpulan dan saran. 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab IV meliputi hasil pengumpulan data dan pengolahan data yang 

dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Setelah 

keseluruhan data tersebut diolah, selanjutnya dilakukan usulan perbaikan 

dengan metode FMEA untuk Meminimalisir Kecacatan Bearing Dengan 

Metode FMEA di PT. XYZ. 

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab V meliputi hasil pengolahan data serta kemungkinan implikasi yang 

ditimbulkan dari hasil pengolahan data tersebut. Pengolahan data yang 

dilakukan sebelumnya akan dianalisis untuk kemudian digunakan 

sebagai dasar dari perancangan perbaikan yang dilakukan.  

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab VI meliputi kesimpulan dari penelitian sesuai dengan tujuan 

diadakannya penelitian tersebut. Selain itu juga terdapat saran yang 

berhubungan dengan hasil penelitian. Jawaban ini akan diuraikan dalam 

bab ini dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi perbaikan pada sistem 

produksi khususnya pada proses grinding. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Kualitas 

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita mendengar orang 

membicarakan masalah kualitas, misalnya mengenai kualitas sebagian besar 

produk buatan luar negeri yang lebih baik dari pada produk dalam negeri. Konsep 

kualitas itu sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk 

dan jasa yang terdiri dari kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas desain 

merupakan fungsi spesifikasi produk, sedangkan kualitas kesesuaian adalah suatu 

ukuran seberapa jauh suatu produk memenuhi persyaratan atau spesifikasi kualitas 

yang telah ditetapkan.  

Kualitas merupakan salah satu indikator penting bagi perusahaan untuk 

dapat eksis di tengah ketatnya persaingan dalam industri. Kualitas didefinisikan 

sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya 

untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Dalam 

mendefinisikan kualitas produk, ada lima pakar utama dalam manajemen mutu 

terpadu (Total Quality Management) yang saling berbeda pendapat, tetapi 
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maksudnya sama. Dibawah ini dikemukakan pengertian kualitas dari lima pakar 

TQM (Nasution, 2001: 15-16): 

1. Menurut Juran (1993: 32) 

Kualitas adalah kecocokan penggunaan produk (fitness for use) untuk 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan penggunaan itu 

didasarkan pada lima ciri utama berikut: 

a. Teknologi, yaitu kekuatan atau daya tahan. 

b. Psikologis, yaitu citra rasa atau status. 

c. Waktu, yaitu kehandalan. 

d. Kontraktual, yaitu adanya jaminan. 

e. Etika, yaitu sopan santun, ramah dan jujur. 

Kecocokan penggunaan suatu produk adalah apabila produk mempunyai 

daya tahan penggunaan yang lama, meningkatkan citra atau status konsumen yang 

memakainya, tidak mudah rusak, adanya jaminan kualitas dan sesuai etika bila 

digunakan. Khusus untuk jasa diperlukan pelayanan kepada pelanggan yang 

ramah, sopan serta jujur sehingga dapat menyenangkan atau memuaskan 

pelanggan. 

2. Menurut Crosby (1979: 58) 

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. 
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3. Menurut Deming (1982: 176) 

Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Apabila Juran 

mendefinisakan kualitas sebagai fitness for use dan Crosby sebagai conformance 

to requirement, maka Deming mendefisinikan kualitas sebagai kesesuaian dengan 

kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus benar-benar dapat memahami 

apa yang dibutuhkan konsumen atas suatu produk yang akan dihasilkan.  

4. Menurut Feigenbaum (1986: 7) 

Kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer 

satisfaction). Suatu produk dikatakan berkualitas apabila dapat memberi kepuasan 

sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan 

konsumen atas suatu produk. 

5. Menurut Garvin (1988) 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selera atau harapan konsumen pada 

suatu produk selalu berubah sehingga kualitas produk juga harus berubah atau 

disesuaikan. Dengan perubahan kualitas produk tersebut, diperlukan perubahan 

atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, perubahan proses produksi dan tugas, 

serta perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi atau 

melebihi harapan konsumen. Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang 

diterima secara universal, namun dari ke lima definisi kualitas di atas terdapat 

beberapa persamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut: 

1. Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

2. Kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses dan lingkungan. 
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3. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang 

dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang 

berkualitas pada masa mendatang) (Nasution, 2001: 15). 

 

2.2 Manajemen Kualitas 

Pada dasarnya Manajemen Kualitas (Quality Management) atau 

Manajemen Kualitas Terpadu (Total Quality Management = TQM) didefinisikan 

sebagai suatu cara meningkatkan performansi secara terusmenerus (continuous 

performance improvement) pada setiap level operasi atau proses, dalam setiap 

area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya 

manusia dan modal yang tersedia. ISO 8402 (Quality Vocabulary) mendefinisikan 

Manajemen Kualitas sebagai semua aktifitas dari fungsi manajemen secara 

keseluruhan yang menentukan kebijakansanaan kualitas, tujuan-tujuan dan 

tanggung jawab, serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti 

perencanaan kualitas (quality planning), pengendalian kualitas (quality control), 

jaminan kualitas (quality assurance), dan peningkatan kualitas (quality 

improvement). 

Tanggung jawab untuk manajemen kualitas ada pada semua level dari 

manajemen, tetapi harus dikendalikan oleh manajemen puncak (top management) 

dan implementasinya harus melibatkan semua anggota organisasi. Dari definisi 

tentang manajemen kualitas di atas, ISO 8402 (Quality Vocabulary) juga 

mengemukakan beberapa definisi tentang perencanaan kualitas (quality planning), 

pengendalian kualitas (quality control), jaminan kualitas (quality assurance), dan 
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peningkatan kualitas (quality improvement), sebagai berikut (Gaspersz, 2001: 5-

6): 

1.  Perencanaan kualitas (quality planning) adalah penetapan dan 

pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem 

kualitas. 

2.  Pengendalian kualitas (quality control) adalah teknik-teknik dan aktivitas 

operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. 

3.  Jaminan kualitas (quality assurance) adalah semua tindakan terencana dan 

sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna 

memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan 

kebutuhan untuk kualitas tertentu.  

4.  Peningkatan kualitas (quality improvement) adalah tindakan-tindakan yang 

diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui 

peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui 

struktur organisasi. 

 

2.3. Konsep Dasar Six Sigma 

2.3.1.  Definisi Six Sigma 

Sigma (huruf abjad Yunani ke-18) adalah istilah statistik untuk 

menunjukkan penyimpangan standar (standard deviation), suatu indikator dari 

tingkat variasi dalam seperangkat pengukuran atau proses. Dalam penggunaan 

bisnisnya, kata itu menunjukkan cacat pada output suatu proses, dan membantu 

kita memahami sejauh mana proses itu menyimpang dari kesempurnaan. 

Sedangkan Six Sigma merupakan konsep statistik yang mengukur suatu proses 
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yang berkaitan dengan cacat atau kerusakan. Mencapai enam sigma berarti bahwa 

suatu proses menghasilkan hanya 3,4 cacat per sejuta peluang, dengan kata lain 

bahwa proses itu berjalan hampir sempurna. Six Sigma pun merupakan falsafah 

manajemen yang berfokus untuk menghapus cacat dengan cara menekankan 

pemahaman, pengukuran, dan perbaikan proses (Brue, 2002: 2). 

Secara harfiah, Six Sigma (6σ) adalah suatu besaran yang bisa kita 

terjemahkan secara gampang sebagai sebuah proses yang memiliki kemungkinan 

cacat (defects opportunity) sebanyak 3.4 buah dalam satu juta produk/jasa. Ada 

banyak kontroversi di sekitar penurunan angka Six Sigma menjadi 3.4 DPMO 

(Defects Per Million Opportunities). Namun bagi kita, yang penting intinya adalah 

Six Sigma sebagai metrics merupakan sebuah referensi untuk mencapai suatu 

keadaan yang nyaris bebas cacat. Dalam perkembangannya, 6σ bukan hanya 

sebuah metrics,namun telah berkembang menjadi sebuah metodologi dan bahkan 

strategi bisnis. 

Six Sigma menekankan penghilangan kesalahan, penghilangan “sampah”, 

dan meminimalisir pengerjaan kembali barang yang cacat. Dengan demikian, 

biaya yang semula digunakan untuk hal-hal tersebut, dapat dikurangi sehingga 

keuntungan yang diperoleh organisasi akan meningkat. Six Sigma merupakan 

simbol kesempurnaan penyelenggaraan manajemen mutu. Sigma merupakan 

simbol dari standar deviasi yang lazim kita temui dalam ilmu matematika dan 

statistika. Dengan demikian, konsep ini mengukur besar penyimpangan yang 

terjadi dari proses yang dilakukan. Makin tinggi nilai sigma yang diperoleh maka 

makin sempurnalah proses yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Patut 
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diketahui bahwa rentang nilai sigma yang digunakan adalah 1 hingga 6 

(www.vibizmanagement.com). 

 

2.3.2 Tema Six Sigma 

“Visi” organisasi six sigma mencakup keenam tema berikut ini (Pande, 

2003: 83). 

1. Fokus yang sungguh-sungguh kepada pelanggan; didukung oleh sikap yang 

mengutamakan kebutuhan para pelanggan, juga sistem dan strategi yang 

berfungsi untuk mengikatkan bisnis kepada “Suara Pelanggan”. 

2. Manajemen yang digerakkan oleh data dan fakta; dengan sistemsistem 

pengukuran yang efektif yang melacak hasil dan hasil akhir maupun proses, 

input dan faktor-faktor prediktif lainnya. 

3. Fokus proses, manajemen, dan perbaikan; sebagai sebuah mesin untuk 

pertumbuhan dan sukses. Proses-proses dalam six sigma didokumentasikan, 

dikomunikasikan, diukur dan diperbaiki pada basis terus-menerus. Proses-

proses tersebut juga dirancang atau dirancang ulang secara berkala, untuk 

tetap berada pada kebutuhan saat ini dari pelanggan dan bisnis. 

4. Manajemen proaktif; meliputi kebiasaan dan praktik-praktik yang 

mengantisipasi masalah dan perubahan-perubahan, menerapkan fakta dan 

data, dan asumsi-asumsi pertanyaan mengenai tujuan dan bagaimana kami 

melakukan sesuatu. 

5. Kolaborasi tanpa batas; kooperasi khusus antara kelompokkelompok 

internal dan dengan para pelanggan, pemasok, dan mitra rantai persediaan. 

6. Dorongan untuk sempurna, tetapi toleransi terhadap kegagalan, hai ini 

memberikan kebebasan kepada orang-orang di dalam six sigma untuk 
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menguji pendekatan-pendekatan baru bahkan sementara mengelola resiko 

dan belajar dari kesalahan, dengan demikian “mencapai palang” kinerja dan 

kepuasan pelanggan.  

Selain itu six sigma juga memberikan nilai filosofi yang bertumpu pada 

beberapa konsep penting (Evans, 2007: 4): 

1. Selalu berpikir dalam kerangka proses bisnis utama serta kebutuhan 

pelanggan dengan tetap berfokus pada tujuan strategis perusahaan. 

 

Gambar 2.1. Six sigma dan perbaikan proses (Evans, 2007: 4) 

2.  Memusatkan perhatian pada para pendukung perusahaan yang 

bertanggung jawab menyukseskan proyek-proyek penting, mendukung 

kerja kelompok, membantu mengatasi keengganan untuk berubah dan 

menggalang sumber daya. 

3.  Menekankan sistem pengukuran yang bisa dikuantifikasi, seperti cacat 

persatu juta kemungkinan (defects per million opportunities-dpmo) yang 

bisa diterapkan di setiap bagian perusahaan. 
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4.  Memastikan bahwa sistem pengukuran yang tetap teridentifikasi diawal 

setiap proses serta memastikan bahwa sistem tersebut berfokus pada 

pencapaian bisnis sehingga dapat memberikan sistem insentif dan 

akuntabilitas. 

5.  Menyediakan pelatihan menyeluruh yang diikuti dengan penugasan 

proyek untuk meningkatkan profitabilitas, mengurangi aktivitas yang 

tidak bernilai tambah, serta mencapai pengurangan waktu siklus. 

6.  Menciptakan ahli-ahli peningkatan proses berkualifikasi tinggi yang 

dapat menerapkan aneka alat untuk meningkatkan kinerja serta dapat 

memimpin tim.  

7. Mencanangkan tujuan jangka panjang untuk perbaikan. 

 

2.3.3 Metodologi Six Sigma DMAIC 

Akan dijelaskan melalui urutan fase kegiatan yang akan dilakukan, yaitu: 

a. Define 

Merupakan langkah operasional pertama dalam program peningkatan 

kualitas six sigma. Yaitu mendefinisikan tindakan-tindakan (action plan) 

yang harus dilakukan untuk melaksanakan peningkatan dari setiap tahap 

proses bisnis kunci itu. 

b. Measure 

Merupakan langkah operasional kedua dalam program peningkatan 

kualitas Six Sigma. Terdapat tiga hal pokok yang harus dilakukan dalam 

tahap Measure. Yaitu: 
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1.   Memilih atau menentukan karakteristik kualitas (CTQ) kunci yang 

berhubungan langsung dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan. 

2. Mengembangkan suatu rencana pengumpulan data melalui 

pengukuran yang dapat dilakukan pada proses. 

3.  Mengukur kinerja sekarang (current performance) pada tingkat 

proses, output, dan outcome untuk ditetapkan sebagai baseline kinerja 

awal proyek Six Sigma. 

c. Analyze 

Merupakan langkah operasional ketiga dalam program peningkatan 

kualitas Six Sigma. Ada tiga hal penting dalam langkah ini yaitu:  

1. Menetapkan kapabilitas proses (Cp)  

2. Mendefinisikan target-target kinerja 

3. Mengidentifikasikan sumber-sumber variasi 

d. Improve 

Dalam langkah ini bertujuan untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan perbaikan untuk menurunkan DPMO dan 

meningkatkan Six Sigma. Dalam langkah improve ini ada 3 hal pokok 

yang harus dikerjakan, yaitu (Gaspersz, 2001: 326): 

1. Mengetahui penyebab potensial yang menyebabkan variasi proses 

2. Menemukan hubungan variabel-variabel kunci penyebab variasi 

3. Menetapkan batas-batas toleransi operasional  

e. Control 

Merupakan tahap operasional terakhir dalam proyek peningkatan 

kualitas six sigma. Pada tahap ini hasilhasil peningkatan kualitas 
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didokumentasikan dan isebarluaskan. Ada tiga hal pokok yang harus 

dilakukan dalam langkah pengendalian, yaitu: 

1. Melakukan validasi terhadap sistem pengukuran  

2. Menentukan kapabilitas proses yang telah tercapai sekarang 

3. Menerapkan rencana-rencana pengendalian proses 

 

2.3.4. Istilah-istilah dalam konsep Six Sigma 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep six sigma yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dipahami beberapa istilah berikut 

yang berkaitan dengan metode six sigma itu sendiri: 

a. CTQ (Critical –to-Quality) 

Atribut-atribut yang sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan 

langsung dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Merupakan 

elemen suatu produk, proses, atau praktek-praktek yang berdampak 

langsung pada kepuasan pelanggan  

b. Variasi (Variation)  

Variasi merupakan apa yang pelanggan lihat dan rasakan dalam proses 

transaksi antara pemasok dan pelanggan tersebut. Atau dapat juga 

disebutkan bahwa variasi adalah penyimpangan atau perbedaan antara 

keinginan atau ekspektasi pelanggan dengan produk yang ada. Semakin 

kecil variasi akan semakin diharapkan baik oleh pemasok (perusahaan) 

maupun oleh pelanggan karena menunjukkan konsistensi dalam kualitas. 

(Gaspersz, 2001: 83), Ada dua sumber yang harus diperhatikan 

penyebab timbulnya variasi, yaitu: 
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1. Penyebab umum (common causes) adalah faktor-faktor di dalam 

sistem atau yang melekat pada proses operasi yang menyebabkan 

timbulnya variasi dalam sistem serta hasilhasilnya. Penyebab umum 

menimbulkan variasi acak (random variation) dalam batas-batas yang 

dapat diperkirakan dan sering disebut juga sebagai penyebab acak 

(random causes) atau penyebab sistem (system causes).  

2. Penyebab khusus (special causes) adalah kejadian-kejadian di luar 

sistem yang mempengaruhi variasi dalam sistem. Penyebab khusus dapat 

bersumber dari faktor seperti: manusia, peralatan, material, lingkungan, 

metode kerja dan lain-lain. Penyebab khusus ini dapat 

diidentifikasi/ditemukan, sebab mereka tidak selalu aktif dalam proses 

tetapi memiliki pengaruh yang lebih kuat pada proses sehinga 

menimbulkan variasi. 

c. Cacat (Defect)  

Kegagalan suatu proses untuk memberikan apa yang diinginkan oleh 

pelanggan dengan ukuran sesuai dengan spesifikasinya. 

d. DPMO (Defects Per Million Opportunities)  

Ukuran kegagalan dalam Six Sigma, yang menunjukkan kegagalan per 

sejuta kesempatan. Target dari kualitas six sigma adalah 3.4 DPMO, 

harusnya tidak diinterpretesikan sebagai 3.4 unit output yang cacat dari 

sejuta unit output yang diproduksi, tetapi diinterpretasikan sebagai 

berikut: dalam satu unit produk tunggal terdapat rata-rata kesempatan 

untuk gagal dari suatu karakteristik CTQ (critical-to-quality) adalah 

hanya 3.4 bagian dari satu juta kesempatan. 
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2.4. Tools Six sigma 

2.4.1. Diagram Alur (Flow Chart) 

Flowchart adalah gambaran skematik atau diagram yang 

menunjukkan seluruh langkah dalam suatu proses dan menunjukkan 

bagaimana langkah itu saling mengadakan interaksi satu sama lain. 

Flowchart dapat digunakan untuk berbagai maksud, misalnya: 

a. Memberikan pengertian tentang jalannya proses, banyak orang lebih 

cepat mengerti informasi yang disampaikan melalui grafik atau bagan 

daripada yang disampaikan melalui uraian verbal. Flowchart dapat 

menunjukkan hubungan antara langkah-langkah dalam proses.  

b. Memperbandingkan proses ideal dengan proses yang sebenarnya terjadi. 

c. Mengetahui langkah-langkah yang duplikatif dan langkahlangkah yang 

tidak perlu. 

d. Mengetahui dimana pengukuran dapat dilakukan sesudah diketahui 

persoalan yang timbul dalam flowchart. 

e. Menggambarkan sistem total (Nasution, 2001:105). 

2.4.2. Lembar Pemeriksaan (Check Sheet) 

Lembar pemeriksaan (check sheet) adalah alat yang terdiri dari 

daftar item dan beberapa indikator dari seberapa sering setiap item pada 

daftar tersebut terjadi. Dalam bentuk yang paling sederhana, daftar 

pemeriksaan adalah alat-alat yang membuat proses pengumpulan data lebih 

mudah dengan menyediakan penjelasan pra-tertulis dari kejadian yang 

mungkin terjadi. 



20 
 

Walaupun sederhana, lembaran pemeriksaan adalah alat perbaikan 

proses dan alat pemecahan masalah yang sangat berguna. Kekuatan mereka 

ditingkatkan dengan besar saat digunakan berhubungan dengan alat 

sederhana lainnya, seperti analisis histogram dan analisis Pareto (Pyzdek, 

2002: 242). 

2.4.3. Diagram Fishbone (Fishbone Diagram) 

Digunakan untuk menganalisis persoalan dan faktor-faktor yang 

menimbulkan persoalan tersebut. Dengan demikian diagram tersebut dapat 

digunakan untuk menjelaskan sebab-sebab suatu persoalan. Fishbone 

disebut juga dengan diagram sebab akibat yang dapat dipergunakan untuk 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Untuk menyimpulkan sebab-sebab variasi dalam proses 

b. Untuk mengidentifikasi kategori dan sub kategori sebab-sebab yang 

mempengaruhi suatu karakteristik kualitas tertentu. 

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

dikumpulkan (Ariani, 2003:173). 
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Gambar 2.2. Contoh output diagram Fishbone (Ariani, 2003:173) 

2.4.4. FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) 

FMEA adalah sekumpulan petunjuk, sebuah proses dan form untuk 

mengidentifikasi dan mendahulukan masalah-masalah potensial (kegagalan). 

Dengan mendasarkan aktivitas mereka pada FMEA, seorang manajer , tim 

perbaikan atau pemilik proses, dapat memfokuskan energi dan sumber daya pada 

pencegahan, monitoring dan rencana-rencana tanggapan yang paling mungkin 

untuk memberikan hasil (Pande 2003: 402). 

FMEA juga bisa dikatakan teknik analisa yang digunakan sebagai alat untuk 

mengidentifikasi, memprioritaskan, dan mengeliminasi kerusakan potensial dari 

sistem, desai atau proses sebelum mencapai pelanggan. Secara umum FMEA bisa 

mengidentifikasi tiga hal, yaitu:  

a. Penyebab kegagalan yang potensial dari proses atau produk selama siklus 

hidupnya. 
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b. Efek dari kegagalan tersebut. 

c. Tingkat kekritisan efek kegagaalan terhadap fungsi proses atau produk. Beberapa 

istilah/elemen yang terdapat dalam penggunaan Failure Modes and Effect 

Analysis (FMEA): 

1. Item or Process Step: komponen dari sistem/alat yang kita analisis atau 

langkah-langkah proses.  

2. Potential Failure Mode: modus kegagalan yang sering terjadi.  

3. Potential Effect(s) of Failure: akibat atau dampak yang ditimbulkan jika 

komponen tersebut gagal seperti disebutkan dalam potential failure mode. 

4. Severity (Sev): kuantifikasi atau skala yang menunjukkan seberapa serius 

akibat yang ditimbulkan jika potential failure mode terjadi. 

5. Potential Causes(s) of Failure: sebab-sebab apa saja yang menyebabkan 

terjadinya kegagalan. 

6. Occurrence (Occ): skala yang menunjukkan frekuensi terjadinya penyebab 

kegagalan (potential causes(s) of failure).  

7. Current Controls/Fault Detection: menunjukkan metode apa yang sudah 

diterapkan/dipasang untuk mengantisipasi kegagalan tersebut. 

8. Detection (DET): skala yang menunjukkan tingkat kemungkinan lolosnya 

penyebab kegagalan dari kontrol yang telah dibuat. 

9. RPN (Risk Priority Number): adalah hasil perkalian bobot dari severity, 

occurrence dan detection.  

10. Recommended Actions: usulan tindakan perbaikan untuk mengurangi resiko 

kecacatan 

. 
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2.4.5. Diagram Pareto 

Tujuan diagram Pareto adalah membuat peringkat masalah-masalah yang 

potensial untuk diselesaikan. Diagram digunakan untuk menentukan langkah yang 

harus diambil sebagai upaya menyelesaikan masalah. Pada sumbu horizontal 

adalah variabel bersifat kualitatif yang menunjukkan jenis cacat, sedangkan pada 

sumbu vertikal adalah jumlah cacat dan persentase cacat. Dalam diagram Pareto, 

jumlah atau persentase jenis cacat diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. 

Tahaptahap membuat diagram Pareto melalui program Minitab (Iriawan, 2006: 

317-318): 

 

Gambar 2.3 Contoh output diagram pareto (Iriawan; 2006) 

2.5. Tinjauan Pustaka 

Penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa tinjauan pustaka dari 

Tugas Akhir atau penelitian sebelumnya yaitu: 

1. Diah Kusuma Handayani, Jurusan Teknik Industri Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun 2007 dengan judul “Upaya 

Perbaikan Kualitas Proses Packing Semen Untuk Menurunkan 

Jumlah Cacat Kantong Pecah Dengan Metode Six Sigma Dmaic”. 
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Studi kasus PT. Semen Gresik (persero), Tbk. Tuban Jawatimur. 

Tugas akhir ini menghitung prosentase kecacatan produk yang 

dianalisa dengan menggunakan CTQ (Critical to Quality), DPMO 

dan FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Dan diperoleh 

hasil analisa untuk meningkatkan perbaikan dan tindakan 

penanganan hanya dibagian Packing. tetapi hasil dari penelitian 

tidak diterapkan pada mesin proses produksinya yang 

menyebabkan cacat pada produk tersebut, hanya sebagai bahan 

masukan saja di perusahaan tersebut. 

2. Nurindah Defianty, Jurusan Teknik Industri Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun 2007 dengan judul, “Penerapan 

Six Sigma untuk mengurangi jumlah cacat Koran dalam 

penggunaan kertas produksi LKS” (studikasus di PT.Nyata 

Grafika Media Surakarta). 

3. Zulfanah Nadif, Jurusan Teknik Industri Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun 2006 dengan judul “Penerapan 

Six Sigma untuk Menurunkan Jumlah Cacat Pakan Melintir 

(Snarling) pada Konstruksi CMP 1005”. Studi Kasus di PT. 

Kusumahadi Santosa. Tugas akhir ini membandingkan prosentase 

kecacatan produk sebelum dan setelah diadakan pengendalian 

kualitas dengan menggunakan metode Six Sigma DMAIC. 

Berdasarkan dari penelitian diatas, penulis akan menganalisa penyebab 

terjadinya cacat produk yang disebabkan oleh mesin grinding pada grinding 

proses. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian perlu ditentukan terlebih dahulu, agar di dalam 

mencari solusi untuk memecahkan masalah lebih terarah dan mempermudah 

proses analisis. Selain itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, 

diperlukan tahapan penelitian yang tepat dan jelas. Pada penelitian ini, tahap tahap 

yang akan dilakukan adalah : 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Kegiatan ini adalah tindakan awal yang dilakukan peneliti untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian yaitu PT. XYZ yang terletak 

di Kawasan Industri MM2100, Cibitung. Waktu penelitian untuk memperoleh 

data yakni selama 5 bulan yakni bulan Maret  2016 sampai July 2016.  

Ini merupakan tahap pengenalan kepada lokasi penelitian. Dimulai tatanan 

manajemen yang terkait di setiap departemen, para karyawan yang berada pada 

departemen, kegiatan alur informasi, lantai produksi, alur produksi, dan tata cara 

kerja tiap mesin.  
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3.2. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi tentang teori-teori yang berguna sebagai 

acuan dalam menyelesaikan masalah tentang Total Quality dengan menganalisis 

kerusakan komponen mesin menggunakan Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA) . Tahap ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan referensi-referensi 

yang bisa mendukung dalam pemecahan permasalahan yang ada. Studi pustaka 

juga berisi teori-teori yang dibutuhkan dan mendukung dalam penyelesaian 

laporan penelitian. Sumber pendukung dalam penelitian diambil dari buku-buku, 

jurnal ilmiah, electronic books dan skripsi atau tugas akhir lainnya yang memuat 

teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Studi literatur 

merupakan penunjang dan sumber ilmu yang digunakan sebagai landasan teori. 

3.3. Penelitian Pendahuluan 

Tahapan ini digunakan untuk mengetahui lebih detail tentang informasi 

yang akan dibutuhkan untuk memperdalam permasalahan yang akan diteliti 

kedepannya. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pengenalan kondisi serta profil perusahaan dengan cara wawancara dan 

observasi. 

2. Menentukan topik serta tema penelitian dengan dasar teori yang telah 

diperoleh. 

3. Mengenal mesin yang berada di lantai produksi dalam proses pembuatan 

bearings. 
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4. Mengumpulkan data dari perusahaan dari departemen sebagai 

pengumpulan data yang kemudian menunjang pengolahan data. 

3.4. Identifikasi Masalah 

Setelah dilakukan penelitian sebelumnya, pada tahap ini dilakukan 

perhitungan-perhitungan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Ternyata 

pada mesin yang digunakan muncul beberapa permasalahan yang dapat diangkat 

menjadi satu permasalahan saja. 

3.5. Perumusan Masalah 

Merupakan hasil dari identifikasi masalah yakni berupa pertanyaan yang 

nantinya akan diperoleh jawabannya melalui tahapan pengolahan dan berakhir 

pada kesimpulan. Rumusan masalah yang telah dibuat mengarah pada bagaimana 

mesin dapat dirawat sebelum terjadi kerusakan.  

3.6. Menentukan Tujuan Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan ditetapkan agar hasil 

penelitian memiliki maksud dalam penyampaiannya ke pembaca. Tujuan yang 

ingin dicapai pada penelitian ini adalah mengetahui jenis abnormal dan 

mengetahui penyebab terjadinya abnormal produk. Mengetahui upaya yang 

dilakukan perusahaan saat ini untuk mengurangi kecacatan produk bearing. Dan 

memberikan usulan perbaikan dengan tujuan mengurangi jumlah produk 

abnormal kepada PT. XYZ.  

 



 
 

28 
 

3.7. 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 atau pun 

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

produk. 

2. Dokumentasi, metode pengumpulan data ini di dapatkan melalui buku-

buku, catatan di bangku kuliah atau pun 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. 

3.8. Pengolahan Data 

Pada tahapan ini dilakukan pengolahan data sesuai dengan worksheet dan 

tata cara dalam penyelesaian metode FMEA. Pada tahap ini untuk pengukuran 

atau penentuan dari nilai rangking severity, occurrence, dan detection pada 

pengolahan data ini dilakukan dengan cara brainstorming dengan pihak 

supervisior dan staff grinding-2 PT. XYZ. Hal ini dilakukan karena pihak 

supervisior dan staff dipandang lebih memiliki keahlian, pengalaman kerja, dan 

banyak mengenal tentang karakteristik dari instrumentasi yang bersangkutan 

sehingga menjamin suatu kepastian tentang keakuratan data yang diperoleh. 
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Worksheet Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) adalah seperti 

Gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3.1 Worksheet Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) 

(Sumber : Data Perusahaan 2016) 

Keterangan: 

1. Penomoran FMEA : untuk memudahkan proses dokumentasi FMEA di 

beri nomor. 

2.  Item : Tuliskan nama dan nomor dari sistem, sub sistem atau 

komponen. 

3. Proses Responsibility : Tuliskan Departemen, group bila perlu tuliskan 

suplier dari pembuat produk tersebut. 

4. Prepared by : Tuliskan nama, nomor telephone, atau engineer yang 

terlibat. 

5. Model years : Tuliskan tahun pembuatannya. 

6. Key Date : tuliskan awal pembuatan dari FMEA. 

7.  FMEA Date : Tuliskan tanggal selesainya FMEA. 

8. Core Team : Tuliskan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan 

FMEA. 
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9. Proses function/ requirement : Tuliskan penjelasan secara sederhana dari 

proses atau operasi yang akan di analisis seperti proses pengelasan, 

bubut, tap, perkitan) 

10. Potensial Failure Mode : Modus kegagalan potensial didefiniskan 

sebagai proses yang potensial akan menimbulkan kegagalan pada proses 

produksi. 

11.  Potensial Effect of Failure : Adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya 

modus kegagalan potensial pada konsumen. 

12. Severity : Adalah rangking yang menunjukan efek yang serius yang 

berasal dari modus kegagalan. 

13.  Classification : Kolom yang digunakan untuk mengklasifikasikan 

beberapa jenis produk kusus atau mempunyai karakteristik proses kusus. 

14.  Potensial Cause/ Machanism of failure : Adalah bagaimana sebuah 

kegagalan dapat terjadi, dan menjelaskan sesuatu yang dapat 

mnegkorkesi atau mengkontrol. 

15. Occurrence : Adalah sesuatu yang secara spesifik menerangkan rata-rata 

kegagalan yang akan terjadi. 

16. Current Proses Control : Suatu penjelasan yang menerangkan sebuah 

kontrol yang dapat mendeteksi modus kegagalan yang akan terjadi. 

17. Detection : Deteksi adalah rangking yang menerangkan deteksi yang 

terbaik yang dapat mengkontrol. 

18.  Recomemended Action : Perkiraan dari seorang engineer untuk 

mengurangi atau mencegah yang didasarkan terhadap nilai RPN 
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tertinggi (didapat dari Severity x Occurence x Detection ), severity 

tertinggi atau yang lainnya yang di desain oleh sebuah team. 

19.  Responsibility for the recommended Action : Tuliskan masing-masing 

pemenuhan untuk pencapaian rekomendasi aksi. 

20.  Action taken : Setelah aksi di terapkan pada proses, tulis secara jelas 

aksi aktual dan tanggal effektifnya. 

21.  Action result : Setelah pencegahan/koreksi aksi yang telah di 

indetifikasi, lakukan peramalan dan catat hasil dari severity, occurrence 

dan rangking dari deteksi. Kalkulasi dan catat hasil dari RPN.  

3.9. Analisa dan Pembahasan 

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. 

3.10. Kesimpulan dan  Saran 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang 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. 
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Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian dan penulisan ini dapat 

dilihat pada bagan dibawah ini: 

 

Gambar 3.2 Flow Chart Metodologi Penelitian 

(Sumber : Data Perusahaan 2016) 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Profil Perusahaan 

XYZ didirikan pada November 1916 di Tokyo, Jepang.  XYZ adalah 

sebuah perusahaan Jepang yang memproduksi beberapa produk presisi / suku 

cadang untuk industri. XYZ diresmikan bisnisnya pada tahun 1916 dan 

menghasilkan Bearing bola pertama yang dibuat di Jepang. Setelah itu, 

perusahaan telah mengembangkan berbagai macam Bearing yang telah dijual di 

seluruh dunia dan memberikan kontribusi untuk pengembangan industri dan 

kemajuan teknologi. 

Perusahaan telah menggunakan keahlian dalam teknologi mesin presisi 

yang disempurnakan dalam pembuatan Bearing, keragaman dalam mesin 

otomotif, mesin presisi dan suku cadang, dan produk mekatronik. Sejak tahun 

1960-an XYZ telah secara agresif mengembangkan ke pasar luar negeri. 

Sekarang, XYZ memiliki basis penjualan di luar negeri di 25 negara dan 

mengoperasikan lebih dari 30 tanaman di luar negeri, dan salah satunya adalah 

XYZ Tanaman Jakarta. 

PT. XYZ didirikan pada tahun 1994 dan mulai memproduksi Bearing pada 

tahun 1995. PT. XYZ terletak di MM 2100. PT. XYZ menghasilkan Single Row 
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Deep Groove Ball Bearing. Jenis ini memiliki satu raceway dan menggunakan 

bola sebagai gerakan mediator.  

4.1.1 Pengetahuan Umum Tentang Bearing 

Pada awalnya, pada 1928 di Italia, peninggalan ditemukan (adalah bentuk 

diprediksi Caligula Umur sekitar 1241 SM) yang disinyalir sebagai bentuk awal 

dari Bearing bola. Jauh sebelum itu, Leonardo Da Vinci (AD 1452-1520) telah 

mempelajari tentang gesekan dan juga telah mampu memisahkan antara Rolling 

dan Sliding Gesekan. 

 

Gambar 4.1 Bearings (PT. XYZ : 2016) 

Bearing adalah bagian berguna untuk memudahkan rotasi dari sebuah objek 

sebagai kejutan panas dan mengurangi keausan akibat gesekan, sehingga usia 

objek lebih lama lagi. Bearing juga memungkinkan gerakan halus antara dua 

permukaan terhadap satu sama lain. gerak dapat berupa rotary (seperti poros 

berputar dalam perumahan) atau linear (satu elemen mesin yang bergerak bolak-

balik di lain). Selain itu, Bearing berfungsi untuk mengurangi gesekan dan panas 

dan meningkatkan ketahanan dari elemen mesin. 
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Bearing sebagai bagian dari sistem rotary dapat digunakan dalam setiap 

produk otomotif, Rumah-barang, peralatan kantor, dan mesin industri. Dalam 

produk otomotif, Bearing digunakan dalam komponen seperti blower, fan, pompa 

air, turbocharger, dan roda. Selain itu, rumah-barang dan peralatan kantor juga 

menggunakan Bearing di komponen mereka, untuk contoh: tape recorder, vacuum 

cleaner, disk drive, printer, mesin fax, dll 

Bearing terutama dirancang untuk mengurangi koefisien gesekan dari poros 

mereka dan untuk mendapatkan gerakan halus. Untuk informasi Anda, koefisien 

gesekan dalam aplikasi Bearing sangat penting, karena semakin tinggi koefisien 

gesekan, semakin tinggi perpindahan panas dan panas yang berlebihan 

mengurangi umur Bearing. Bearing yang digunakan untuk peralatan ringan 

seperti biasanya membutuhkan karakteristik khusus dan karena itu diperlukan 

untuk dapat beroperasi di getaran dan kebisingan yang rendah. Bearing juga 

dipasang, seperti aplikasi lain, di mesin-mesin industri dan dirancang, selain 

mengurangi koefisien gesekan, untuk menahan beban radial dan beban aksial. 

Banyak komponen dan mesin yang menggunakan Bearing untuk menahan beban 

baik dalam radial atau arah aksial atau keduanya, tergantung pada jenis Bearing. 

4.1.2 Klasifikasi Bearing 

Ada banyak jenis Bearing. Berdasarkan material dan Rolling Element, 

Bearing dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis: Rolling Bearing dan Sliding 

Bearing. Rolling Bearing dibagi menjadi 2 jenis Bearing: Ball Bearing dan Roller 

Bearing. Kemudian, Roller Bearing membagi menjadi 4 jenis Bearing: 

Cylindrical, Spherical, Tapered, dan Needle Bearing. 
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Gambar 4.2 Klasifikasi Bearing (PT. XYZ : 2016) 

Berdasarkan kemampuan untuk menahan beban, Bearing membagi menjadi 

Bearing Radial, dan Thrust (Axial) Bearing. Bearing radial adalah Bearing yang 

mampu menahan beban tegak lurus terhadap poros nya. Dan Thrust (Axial) 

Bearing merupakan Bearing yang mampu menahan arah beban untuk poros nya. 

 

Gambar 4.3 Radial Bearing dan Thrust Bearing (PT. XYZ : 2016) 
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Berdasarkan ukurannya, Bearing dapat membagi 6 klasifikasi yaitu: 

a. Sebuah. Miniatur Bearing: Outside D kurang dari 9mm. 

b. Ekstra Bearing kecil: Bore D kurang dari 10mm; Luar D adalah 

pada dan lebih 9mm. 

c. Ukuran kecil Bearing: Bore D adalah pada dan lebih dari 10 mm; 

Di luar D terserah approx.80mm. 

d. Ukuran medium Bearing: Outside D adalah dari 80mm ke approx. 

180mm. 

e. Ukuran besar Bearing: Outside D adalah dari 180mm ke approx. 

800mm. 

f. Ekstra Bearing besar: Outside D adalah pada dan lebih dari 

800mm. 

 Plant XYZ Jakarta utamanya memproduksi single row deep groove ball 

Bearing yang diklasifikasikan, karena kondisi proses produksi dari pada 

klasifikasi standar, menjadi ekstra ukuran Bearing kecil, ukuran Bearing kecil, 

dan ukuran Bearing normal. 

Single row deep groove ball Bearing adalah jenis yang paling umum dan 

tipe yang paling biasa digunakan. Seperti nama Bearing ini disebut, Single row 

deep groove ball Bearing memiliki lintasan tunggal dimana tempat bola dan 

beberapa bola sebagai komponen bergulir. Jenis Bearing mampu beroperasi dalam 

kecepatan rotasi tinggi dengan torsi yang rendah dan gesekan rendah dan berlaku 

dalam varietas sistem rotary mesin. Oleh karena itu, sejumlah besar dari Bearing 

Single row deep groove ball Bearing digunakan di seluruh dunia dalam banyak 

jenis aplikasi. 
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4.1.3 Bagian-Bagian Bearing 

 

Gambar 4.4 Single Row Deep Groove Ball Bearing (PT. XYZ : 2016) 

Dalam Single Row Deep Groove Ball Bearing, terdiri dari beberapa bagian : 

a) Outer Ring (Ring Luar) 

Outer Ring diproduksi di Lathing dari bahan baku (tabung 

besi). Ia membentuk profil dengan memutar bahan baku dalam 

kecepatan tinggi rotasi (rpm) dan memotongnya menggunakan alat 

pemotong stainless steel terpasang di mesin. detail di bawah : 

 

Gambar 4.5 Outer Ring (Ring Luar) (PT. XYZ : 2016) 

b) Inner Ring (Ring Dalam) 

Inner Ring diproduksi di Lathing dari bahan baku (tabung atau 

batang besi). Ia membentuk profil dengan memutar bahan baku 

dalam kecepatan tinggi rotasi (rpm) dan memotongnya 
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menggunakan alat pemotong stainless steel terpasang di mesin. 

detail di bawah : 

 

Gambar 4.6 Inner Ring (Ring Dalam) (PT. XYZ : 2016) 

 

c) Bola 

Bola adalah komponen Bearing untuk mendukung beban dan 

mengurangi friksi. Jumlah bola tergantung pada jenis Bearing dan 

desain persyaratan. Dan kualitas Bearing terkait dengan kebisingan 

dan getaran tergantung pada bola transisi dalam Bearing. Oleh 

karena itu, bola merupakan salah satu komponen yang tepat dari 

Bearing dan harus hati-hati ditangani selama proses. 

 

Gambar 4.7 Bola (PT. XYZ : 2016) 

d) Cage (Sangkar) 

Cage digunakan untuk mengikat bola bersama-sama di dalam 

Bearing dan menjaga mereka di jalur. Ada dua jenis Cage, Cage 

plastik dan Cage besi. Cage plastik digunakan untuk aplikasi 
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Bearing kecepatan tinggi dan Cage besi digunakan untuk aplikasi 

Bearing beban tinggi. 

 

Gambar 4.8 Cage Besi dan Cage Plastic (PT. XYZ : 2016) 

e) Kover (Seal Atau Shield) 

Beberapa Bearing, terutama untuk aplikasi luar, memiliki 

penutup yang dipasang di sisi antara outer ring dan inner ring. 

Penutup ini digunakan untuk menjaga bagian dalam unsur-unsur dari 

debu. Ada dua jenis penutup disebut seal (Seal) dan Shield (Shield). 

Seal terbuat dari karet, sedangkan Shield terbuat dari besi. 

 

Gambar 4.9 Shield dan Seal (PT. XYZ : 2016) 

f) Grease (Pelumas) 

Kinerja Bearing memuaskan dapat dicapai dengan 

mengadopsi metode pelumas yang paling cocok untuk aplikasi 

tertentu dan kondisi operasi. Grease pelumasan memungkinkan 

struktur yang lebih sederhana di sekitar Bearing. Dalam Bearing 

kasus, Grease digunakan untuk pelumasan Bearing dalam. Grease 

Iron Cage Plastic Cage

Shield Seal
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disuntikkan dalam Cage. Kuantitas Grease untuk dikemas di 

perumahan tergantung pada desain perumahan dan ruang bebas, 

karakteristik minyak dan suhu lingkungan. 

Ada beberapa faktor akan dipertimbangkan untuk menentukan 

jenis Grease: 

- Torsi 

- Kecepatan 

- Suhu (tinggi atau rendah) 

4.1.4 Proses Produksi 

Ada beberapa proses langkah dalam manufaktur Bearing. Adapun 

komponen Bearing, XYZ Jakarta hanya menghasilkan Ring luar dan Ring dalam. 

Aliran proses umum di XYZ Jakarta digambarkan pada gambar di bawah. 

 

Gambar 4.10 Aliran proses pembuatan Bearing (PT. XYZ : 2016) 

Proses produksi pertama di XYZ Jakarta adalah proses Lathing. Di sini, 

Ring luar dan Ring dalam, hanya cukup disebut Ring, proses pengambilan 

dilakukan. Ring yang terbuat dari bahan baku yang tabung atau batang besi. 

Setelah proses Lathing, Ring yang mengeras dalam proses perlakuan panas. 

Proses ini dilakukan untuk mengeraskan molekul material. Setelah itu, Ring terus 
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proses Grinding untuk mendapatkan pengobatan permukaan untuk finishing. 

Kemudian, Ring dirakit bersama-sama dengan Bearing komponen lain seperti 

bola, Cage, seal / Shield, dan penyisipan minyak dalam proses perakitan. 

Kemudian, pemeriksaan akhir dilakukan untuk menjamin kualitas Bearing. Item 

berkualitas untuk diperiksa termasuk visual dan fungsi. Fungsi berarti kita tidak 

dapat melihat kelainan oleh visual. Jadi kita perlu tester mesin untuk memeriksa 

kinerja Bearing. cek Kebisingan merupakan salah satu inspeksi kinerja Bearing. 

Akhirnya, Bearing dibungkus dan dikemas sesuai dengan spesifikasi kemasan 

mereka dan mereka siap untuk pengiriman untuk memberikan kepada pelanggan. 

Pada penelitian kali ini, peneliti akan menerapakan metode FMEA ( Failure Mode 

and Effect Analysis ) pada proses grinding. 

4.1.5 Proses Grinding 

Proses Grinding adalah proses smoothing, dan finishing bagian dimensi ring 

yang sesuai dengan spesifikasi dan cocok dengan standar produk. Proses ini 

dilakukan setelah proses Heat Treatment. Tujuan utama dari proses grinding 

adalah untuk mendapatkan kekasaran yang diperlukan dari permukaan ring dan 

untuk mencapai dimensi yang lebih tepat juga. Namun menurut prinsip-prinsip 

grinding,  

Bahan yang paling umum digunakan di XYZ Jakarta adalah aluminium 

oksida; silikon karbida; boron kubik nitrida (CBN); dan berlian untuk berpakaian. 

Proses grinding terdiri dari dua wilayah, yaitu: 

a. Proses G1 (Surface, luar Diameter, dan OD super Finish grinding) 

b. Proses G2 (Raceway, Bore, dan Raceway super Finish grinding) 
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Proses aliran grinding cincin luar dan lingkar dalam dapat dilihat pada 

gambar di bawah: 

 

Gambar 4.11 Aliran proses Grinding (PT. XYZ : 2016) 

 

4.1.6 Abnormal dan Masalah Kualitas Pada Proses Grinding 

Abnormal pada Grinding terdiri dari dua kategori ada ukuran normal dan 

penampilan yang abnormal atau visual. 

1. Dimensi Abnormal 

- Width Size large   -   Raceway profile NG 

- Outside Diameter large  -   Bore diameter large 

- Width Size small   -   Bore diameter small 

- Raceway offset   -    Bore diameter roundness large 

- Outsiede Diameter small  -   Bore taper large 
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2. Penampilan Abnormal 

- Raceway unprocessed    -   Bore scratch 

- Raceway black spot    -   OD lapping NG 

- OD shoe mark     -   Bore black spot 

- Bore unprocessed    -   Raceway scratch 

- Rough bore 

4.2 Pengumpulan Data 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan mengenai proses produksi 

pembuatan bearing, dilakukan deskripsi bentuk kegagalan pada tiap fungsi proses 

yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.1 Fungsi Proses Pembuatan Bearing 

No. Proses 
Fungsi Proses Deskripsi 

Outer Ring Inner Ring 

1 - 1 1 – 1 

Finish Surface 
Grinding 

 

 

Pproses grinding akhir dari permukaan 
ring yang dapat menentukan toleransi 
ukuran lebar dan kesesuaian dengan 
kelas akurasi. 

1 - 2   
Rough  Outside 
grinding 

Proses grinding di OD Outer Ring, 
namun proses ini masih setengah 
proses. Finish OD grinding adalah 
proses penggilingan untuk OD Outer 
ring setelah proses Rough OD.. 

1 - 3   
Finish outside 
grinding 

2 - 1 2 – 1 Raceway grinding 

Raceway grinding adalah proses untuk 
menghaluskan diameter raceway, 
radius, profil, kekasaran, kebulatan, 
offset, paralelisme, dan ketebalan. 

  2 – 2 Bore grinding 

Proses untuk mendapatkan ukuran 
diameter bore dari inner ring sesuai 
dengan spesifikasi yang dibutuhkan 
berdasarkan drawing. Bore grinding 
juga bertujuan untuk mencapai profil 
bore dan kekasaran. 

2 - 2 2 – 3 Raceway Superfinish  
Proses untuk mendapatkan hasil 
penggerindaan yang maksimal dan 
halus.  
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Berdasarkan data pengamatan produksi bearing di PT. XYZ pada proses 

grinding, maka diperoleh data jenis-jenis abnormal pada produksi yang terjadi 

pada proses grinding. Jenis kegagalan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.2 Klasifikasi Abnormal pada proses Grinding 

 

Sumber : Data perusahaan 2016 

Berdasarkan pengamatan proses produksi bearing pada proses grinding di 

PT. XYZ pada bulan Maret 2016 sampai dengan April 2016 pada proses grinding, 

maka diperolah data defect ratio yang terjadi selama proses produksi. Data defect 

ratio dapat dilihat dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uter R ing Inner R ing

Width s ize bes ar

Width s ize kec il

O uts ide D iameter bes ar

O uts ide D iameter kec il

O uts ide D iameter bes ar

O uts ide D iameter kec il

R ac eway diameter NG

R ac eway diameter kas ar

B ore D iameter bes ar

B ore D iameter kec il

D amage on rac eway s houlder

2 - 2 2 - 3 R aceway S uperfinis h P oor P olis h

No. P ros es
F ung s i P ros es K las ifikas i Defec t

2 - 1 2 - 1 R aceway grinding

1 - 3

1 - 2

1 - 1

2 - 2

F inis h S urface Grinding

R ough  O uts ide grinding

F inis h outs ide grinding

B ore grinding

1 - 1
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Tabel 4.3 Defect ratio periode Maret ~ April 2016  

 

Sumber : Data perusahaan 2016 

 

Gambar 4.12 Grafik Defect Ratio periode Maret ~ April 2016 (PT. XYZ : 2016) 

Berdasarkan data rata-rata persentase kegagalan pada proses grinding, dapat 

dilahat ada 5 jenis defect yang melebihi dari target toleransi perusahaan yaitu 

maximal 1%. Oleh karena itu untuk mengurangi jumlah kegagalan pada 5 jenis 

defect diatas, maka perusahaan harus melakukan beberapa tindakan perbaikan.  

4.3 Pengolahan Data 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) digunakan untuk melihat proses 

bagian mana yang paling dominan menghasilkan kegagalan-kegagalan proses 

pembuatan bearing, dalam hal ini adalah proses grinding. Dalam menentukan 

kegagalan yang paling dominan pada tool FMEA ditentukan oleh 3 aspek, yaitu 

March '16 April '16

1 Width s ize large 1.18% 1.09% 1.00% 1.14%

2 Width s ize s mall 1.10% 1.16% 1.00% 1.13%

3 O uts ide D iameter Large 0.16% 0.17% 1.00% 0.17%

4 O uts ide D iameter S mall 0.16% 0.17% 1.00% 0.16%

5 R ac eway diameter NG 1.01% 1.19% 1.00% 1.10%

6 R ough of R ac eway diameter 0.06% 1.30% 1.00% 0.68%

7 B ore D iameter Large 1.15% 1.08% 1.00% 1.12%

8 B ore D iameter S mall 0.98% 1.20% 1.00% 1.09%

9 D amage on rac eway s houlder 0.04% 0.04% 1.00% 0.04%

10 P oor P olis h 0.06% 0.06% 1.00% 0.06%

No Defect C las s ification
Defect R atio / Item / T arg et 

Max.

Av erag e Defect 

R atio / Item

1.14% 1.13%

0.17% 0.16%

1.10%

0.68%

1.12% 1.09%

0.04% 0.06%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

Width size 
large

Width size 
small

Outside 
Diameter 

Large

Outside 
Diameter 

Small

Raceway 
diameter NG

Rough of 
Raceway 
diameter

Bore 
Diameter 

Large

Bore 
Diameter 

Small

Damage on 
raceway 
shoulder

Poor Polish

Average Defect Ratio (March ~ April '16)
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tingkat keparahan jika masalah terjai atau Severity (S), frekuensi terjadinya 

masalah atau Occurrence (O), dan seberapa mampu dalam mendeteksi saat proses 

berlangsung jika masalah terjadi atau Detection (D). Nilai atau ranking dari 

masing-masing aspek ditentukan melalui diskusi dari sebuah team dengan 

mengunakan data-data yang ada selama produksi. Berikut ini adalah kriteria yang 

akan digunakan dalam menentukan nilai dari Severity (S, Occurrence (O), 

Detection (D). 

Tabel 4.4 Kriteria untuk menentukan ranking terjadinya masalah 

 

    Tabel 4.5 Kriteria untuk menentukan ranking kemampuan deteksi 
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Perkiraan dari seorang engineer untuk mengurangi atau mencegah yang 

didasarkan terhadap nilai RPN tertinggi (didapat dari Severity x Occurence x 

Detection ), severity tertinggi atau yang lainnya yang di desain oleh sebuah team. 

Hasil dari perkalian nilai dari 3 aspek tersebut yang menentukan masalah mana 

yang harus dilakukan tindakan perbaikan. 

Berdasarkan data rata-rata persentase kegagalan pada proses grinding, maka 

dibuat tabel FMEA sebagai berikut. Tabel FMEA dapat dilihat dihalaman 

selanjutnya. 
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Tabel 4.6 FMEA pada proses grinding 

POTENTIAL FMEA Number : XXXXX

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA) Page           : 1 of 1

Item Single Deep Groove Ball Bearing Process Responsibility :  Grinding Prepared By       : M. Andika

MOD EL  YEA R S(S)  / Vehicle(s) Key Date FMEA Date (Orig.)  : 12-Jun-13

Rev. level: 7

Core Team <LA>, <HG>, <F1>, <F2>, <F3>. <PA> Date: 10-May-16

Process Function Action Results

Outer Inner
Actions 

Taken

S

e

v

O

c

c

D

e

t

R. 

P. 

N.

2-1 2-1

Finish Surface 

Grinding (inner & 

outer)

Width size small or 

large

Difficult to 

assembly
10

Incorrect machine 

setting (wheel 

setting)

7

Preventive maintenance 

program to maintain 

feeding compensation

Periodical check: 

2pcs/initial lot, 1pc/5min, 

2pcs/end lot

4 280 Yes

Rough  Outside 

grinding (outer)
Large O. D.

Difficult to process 

finish outside 

grinding

8
Incorrect machine 

setting
4

Preventive maintenance 

programto maintain 

feeding compensation

Periodical check: 

2pcs/initial lot,1pc/5min, 

2pcs/end lot

3 96 None

Small O. D.

Poor quality of 

finish outside 

grinding

8 4 3 96 None

Finish outside 

grinding (outer)
Large O. D.

Difficult to 

assembly
8 4 3 96 None

Small O. D.
Slippage in 

housing
8 4 3 96 None

Raceway grinding 

(inner & outer)

Improper raceway 

diameter

Unmatching radial 

internal clearance
4

Incorrect machine 

setting
7

Preventive maintenance 

program to maintain 

feeding compensation

* Periodical check: 1 pc/ 

15 min and 1pc/change 

wheel

4 112 Yes

Rough condition of 

raceway surface

Reduced bearing 

life (Rough 

running, noisy)

5 Machine 6

* Preventive 

maintenance to check 

belt condition

* Periodical check of 

Belt condition 

1 times/month

*100 %  automatic noise 

checker after assembly

1 30 None

Bore grinding 

(inner)
Large bore

Slippage in 

housing
10 7 1 70 None

Small bore
Shaft is difficult to 

be inserted
10 7 1 70 None

Damage on 

raceway shoulder

Reduced bearing 

life (Rough 

running, noisy)

5 Mis-Loading 4
Mis-Loading  part  is 

directly scraped

* Mis-loading sensor on 

machine

*100 %  automatic noise 

checker after assembly

1 20 None

3-2 3-4

Raceway 

Superfinish (inner 

& outer)

Poor polish (bad 

roughness)
Increased noise 4

Miss-load into 

machine.
4

Electronic waviness and 

visual check.

* Periodic check: 

4pcs/machine/30min & 

check every adjust, 

change part

* 100 % automatic noise 

detectionat next 

process.

1 16 None

2-2

2-3

3-1 3-1

3-2

* 100% automatic 

inspection after bore 

grinding.

* 100 % check after 

assembly

Preventive maintenance 

program to maintain 

After gauge

Incorrect machine 

setting

Periodical check: 

2pcs/initial lot, 1pc/5min, 

2pcs/end lot

Preventive maintenance 

program to maintain 

feeding compensation

Incorrect machine 

setting

Current Process Controls 

Prevention

Current Process Controls 

Detection

D

e

t

e

c

t

R. P. 

N.

Recommen

ded 

Action(s)

Responsibility 

& Target 

Completion 

Date

Process no.

Potential Failure 

Mode

Potential Effect(s) 

of Failure

S

e

v

C

l

a

s

s

Potential Cause(s) / 

Mechanism(s) of 

Failure

O

c

c

u

r
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Berdasarkan hasil diskusi bersama team, diputuskan perusahaan 

memberikan target untuk batas maksima dari nilai RPN adalah 100. Jika nilai 

RPN lebih dari 100 maka perusahaan harus segera mengambil tindakan perbaikan. 

Dapat dilihat dari tabel FMEA, ada 2 potensi kegagalan yang melebihi batas nilai 

RPN . Oleh karena itu perusahaan haru mengambil tindakan perbaikan terhadap 

potensi kegagalan width size small or large dan Improper raceway diameter.  

Berdasarkan FMEA yang telah diberikan pembobotan nilai, selanjutnya 

pada tahap ini dilakukan pengurutan nilai berdasarkan dari nilai tertinggi hingga 

yang terendah. Pengurutan nilai dapat dilihat dibawah ini :  

Tabel 4.7 Urutan berdasarkan nilai RPN 

 

Gambar 4.13 Diagram pareto klasifikasi defect berdasarkan RPN (PT. XYZ : 

2016) 

S ev erityO ccurrence Detection R is k P riority Number

(S ) (O ) (D) (R P N)

Width s ize large 10 7 4 280

Width s ize s mall 10 7 4 280

R ac eway diameter NG 4 7 4 112

O uts ide D iameter Large 8 4 3 96

O uts ide D iameter S mall 8 4 3 96

B ore D iameter Large 10 7 1 70

B ore D iameter S mall 10 7 1 70

R ough of R ac eway diameter 5 6 1 30

D amage on rac eway s houlder 5 4 1 20

P oor P olis h 4 4 1 16

Defect C las s ification

280 280

112 96 96 70 70 30 20 16

26%

52%

63%
72%

81%
87%

94% 97% 99% 100%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

Width 
size large

Width 
size 

small

Raceway 
diameter 

NG

Outside 
Diameter 

Large

Outside 
Diameter 

Small

Bore 
Diameter 

Large

Bore 
Diameter 

Small

Rough of  
Raceway 
diameter

Damage 
on 

raceway 

shoulder

Poor 
Polish

Defect Classification
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Berdasarkan pengurutan nilai RPN dan berdasarkan diagram pareto diatas, 

didapatkan kegagalan width size small or large dan Improper raceway diameter 

yang paling berpengaruh terhadap nilai RPN yaitu sebesar 63%. Dampak yang 

ditimbulkan jika terjadi kegagalan width size small or large dan Improper 

raceway diameter maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas dan performa 

bearing. Hal ini menandakan bahwa dalam proses pembuatan bearing pada proses 

grinding terdapat potensi kegagalan yang harus dikendalikan dan dilakukan 

perbaikan.   
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BAB V 

ANALISA PEMBAHASAN 

 

5.1 Analisis kegagalan produk dan penyebab kegagalan produk 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan 

metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) didapatkan hasil berdasarkan 

penilaian Risk Priority Number (RPN), potensi kegagalan yang mendapatkan nilai 

tertinggi yaitu width size small or large sebesar 280 dan Improper raceway 

diameter sebesar 112. Tingginya nilai RPN dari kedua potensi kegagalan tersebut 

disebabkan oleh banyaknya kejadian kegagalan dan lemahnya deteksi terhadap 

masalah width size small or large dan Improper raceway diameter. Oleh karena 

itu perbaikan harus dilakukan untuk mengurangi kejadian masalah dan 

meningkatkan kemampuan deteksi terhadap masalah yang ada. 

Untuk mencari akar masalah terhadap tingginya tingkat kejadian masalah 

dan lemahnya deteksi masalah, maka perusahaan memutuskan untuk 

menggunakan metode analisa 5 why. Berikut ini adalah hasil analisa 5 why yang 

sudah didiskusikan bersama team, dapat dilihat dihalaman selanjutnya. 
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Tabel 5.1 Analisa 5 Why untuk menentukan tindakan perbaikan 

As pect P roblem Why 1 Why 2 Why 3 Why 4 Why 5 C ountermeas ure P IC Due Date

Mes in tidak s tabil
Varias i mes in 

tinggi

Laju keaus an 

part s emakin 

tinggi

Analis a kembali 

tingkat laju keaus an 

part karena faktor 

meningkatnya c yc le 

time mes in dan 

meningkatnya 

kapas itas  produks i.

<G1> 28-May-16

K es alahan 

s etting mes in 

s aat pros es

O perator s alah 

s eeting

O perator mas ih 

baru dan tidak 

mengikuti 

pros edur

R efres hment 

training s ecara 

periodical per 6 

bulan.

<G1> 28-May-16

Improper 

raceway 

diameter

Mes in tidak s tabil
Varias i mes in 

tinggi

Mes in tidak bis a 

otomatis  

mengatur jika 

terjadi R ac eway 

diameter NG

T idak ada s ens or 

untuk deteks i 

rac eway 

diameter NG

P as ang s ens or 

after gauge  untuk 

mengukur rac eway 

diameter s ecara 

otomatis  s etelah 

pros es  untuk 

memberikan 

feedback ke mes in.

<G2> 25-May-16

width s ize s mall 

or large  lolos  

s ampai pros es  

s elanjutnya

Mes in tidak bis a 

mendeteks i jika 

terjadi width s ize 

NG

T idak ada 

deteks i s etelah 

pros es

P as ang Go-No-Go 

Width s ize dial 

loader s ebagai 

s is tem P okayoke 

untuk deteks i width 

s ize NG

<G1> 28-May-16

Improper 

rac eway 

diameter lolos  ke 

pros es  

s elanjutnya

Mes in tidak bis a 

mendeteks i jika 

terjadi rac eway 

diameter NG

T idak ada 

deteks i s etelah 

pros es

P as ang s ens or 

after gauge untuk 

mengukur raceway 

diameter s ecara 

otomatis  s etelah 

pros es , jika ada 

rac eway diameter 

NG  maka mes in 

akan otomatis  

mengeluarkan 

produk dari mes in

<G2> 25-May-16

D
et

ec
ti

o
n

O
cc

u
rr

en
ce

width s iz e s mall 

or large 
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5.2  Tindakan perbaikan terhadap masalah dan evaluasi hasil 

Berdasarkan analisa 5-why diatas, ada beberapa faktor yang menjadi 

penyebab kenapa tingginya tingkat terjadinya masalah dan lemahnya deteksi. 

Oleh karena itu, ada beberapa tindakan perbaikan yang harus dilakukan untuk 

mengurangi tingkat terjadinya masalah dan meningkatkan kemampuan deteksi 

masalah didalam proses. Berikut ini adalah rangkuman penyebab-penyebab 

terjadinya masalah dan tindakan perbaikanya : 

Tabel 5.2 Penyebab dan tindakan perbaikan terhadap masalah 

 

Setelah ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan, maka 

perusahaan melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan melakukan evaluasi hasil 

dari tindakan perbaikan tersebut. Hasil evaluasinya adalah sebagai berikut : 

Mas alah P enyebab P erbaikan

Laju keaus an part s emakin 

tinggi, yang dipengaruhi karena 

meningkatnya c yc le time 

mes in dan kapas itas  produks i.

Analis a kembali tingkat laju keaus an part karena faktor 

meningkatnya c yc le time mes in dan meningkatnya 

kapas itas  produks i. S etelah analis a laju keaus an part 

menjadi s emakin cepat, s ehingga periodical preventive 

maintenance dipercepat menjadi 1 bulan untuk 

penggantian part.

B anyaknya operator yang 

mas ih baru dan yang tidak 

mengikuti pros edur

R efres hment training s ecara periodical per 6 bulan.

Improper raceway 

diameter

T idak ada s ens or untuk deteks i 

rac eway diameter NG , yang 

s ecara otomatis  akan 

memberikan feedbac k ke 

mes in untuk adjus tment.

P as ang s ens or after gauge  untuk mengukur rac eway 

diameter s ecara otomatis  s etelah pros es  untuk 

memberikan feedback ke mes in untuk adjus tement .

width s ize s mall or large 

lolos  s ampai pros es  

s elanjutnya

T idak ada deteks i s etelah 

pros es

P as ang Go-No-Go Width s ize dial loader s ebagai s is tem 

P okayoke untuk deteks i width s ize NG

Improper rac eway 

diameter lolos  ke pros es  

s elanjutnya

T idak ada deteks i s etelah 

pros es

P as ang s ens or after gauge untuk mengukur raceway 

diameter s ecara otomatis  s etelah pros es , jika ada 

rac eway diameter NG  maka mes in akan otomatis  

mengeluarkan produk dari mes in

width s iz e s mall or large 
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Tabel 5.3 Defect ratio periode June 2016  

 

Sumber : Data perusahaan 2016 

 

Gambar 5.1 Grafik Defect Ratio periode June 2016 (PT. XYZ : 2016) 

Berdasarkan data rata-rata persentase kegagalan pada proses grinding di 

bulain Juni 2016, perusahaan sudah mampu mengendalikan potensi kegagalan  

yang ada diproses grinding. Selanjutnya perusahaan dapat menerapkan 

rekomendasi tindakan tindakan perbaikan yang sudah diterapakan ke tabel FMEA 

sebagai standarisasi. Berikut ini adalah tabel FMEA yang sudah diperbarui dengan 

penambahan item rekomendasi tindakan pebraikan, bisa dilihat dihalaman 

selanjutnya. 

Defect R atio / Item

J une '16

1 Width s ize large 0.04% 1.00% 0.04%

2 Width s ize s mall 0.03% 1.00% 0.03%

3 O uts ide D iameter Large 0.11% 1.00% 0.11%

4 O uts ide D iameter S mall 0.11% 1.00% 0.11%

5 R ac eway diameter NG 0.02% 1.00% 0.02%

6 R ough of R ac eway diameter 0.06% 1.00% 0.06%

7 B ore D iameter Large 0.42% 1.00% 0.42%

8 B ore D iameter S mall 0.43% 1.00% 0.43%

9 D amage on rac eway s houlder 0.07% 1.00% 0.07%

10 P oor P olis h 0.07% 1.00% 0.07%

No Defect C las s ification
T arg et 

Max.

Av erag e Defect 

R atio / Item

0.04% 0.03%
0.11% 0.11%

0.02% 0.06%

0.42% 0.43%

0.07% 0.07%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

Width size 
large

Width size 
small

Outside 
Diameter 

Large

Outside 
Diameter 

Small

Raceway 
diameter NG

Rough of 
Raceway 
diameter

Bore 
Diameter 

Large

Bore 
Diameter 

Small

Damage on 
raceway 
shoulder

Poor Polish

Defect Ratio (June '16)
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Tabel 5.4 FMEA pada proses grinding setelah dilakukan tindakan rekomendasi perbaikan 

POTENTIAL FMEA Number : XXXXX

FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

(PROCESS FMEA) Page           : 1 of 1

Item Single Deep Groove Ball Bearing Process Responsibility :  Grinding Prepared By       : M. Andika

MOD EL  YEA R S(S)  / Vehicle(s) Key Date FMEA Date (Orig.)  : 12-Jun-13

Rev. level: 8

Core Team <LA>, <HG>, <F1>, <F2>, <F3>. <PA> Date: 14-July-16

Process Function Action Results

Outer Inner Actions Taken

S

e

v

O

c

c

D

e

t

R. 

P. 

N.

2-1 2-1

Finish Surface 

Grinding (inner & 

outer)

Width size small or 

large

Difficult to 

assembly
10

Incorrect machine 

setting (wheel 

setting)

7

Preventive maintenance 

program to maintain 

feeding compensation

Periodical check: 2pcs/initial 

lot, 1pc/5min, 2pcs/end lot
4 280 Yes

Periodical change part per month 

to improve occurrence. Go-No-Go 

dialoader in grinding and Width in 

assembly process to improve the 

detection

10 4 1 40

Rough  Outside 

grinding (outer)
Large O. D.

Difficult to process 

finish outside 

grinding

8
Incorrect machine 

setting
3

Preventive maintenance 

programto maintain 

feeding compensation

Periodical check: 2pcs/initial 

lot,1pc/5min, 2pcs/end lot
3 72 None

Small O. D.

Poor quality of 

finish outside 

grinding

8 3 3 72 None

Finish outside 

grinding (outer)
Large O. D.

Difficult to 

assembly
8 3 3 72 None

Small O. D.
Slippage in 

housing
8 3 3 72 None

Raceway grinding 

(inner & outer)

Improper raceway 

diameter

Unmatching radial 

internal clearance
4

Incorrect machine 

setting
7

Preventive maintenance 

program to maintain 

feeding compensation

* Periodical check: 1 pc/ 15 

min and 1pc/change wheel
8 224 Yes

Install after gauge sensor on 

machine for 100 % check 

raceway diameter to improve 

occurrence and detection.

4 3 2 24

Rough condition of 

raceway surface

Reduced bearing 

life (Rough 

running, noisy)

5 Machine 1
* Preventive maintenance 

to check belt condition

* Periodical check of Belt 

condition 

1 times/month

5 25 None

Bore grinding 

(inner)
Large bore

Slippage in 

housing
10 7 1 70 None

Small bore
Shaft is difficult to 

be inserted
10 7 1 70 None

Damage on 

raceway shoulder

Reduced bearing 

life (Rough 

running, noisy)

5 Mis-Loading 1
Mis-Loading  part  is 

directly scraped

* Mis-loading sensor on 

machine

*100 %  automatic noise 

checker after assembly

1 5 None

3-2 3-4

Raceway 

Superfinish (inner 

& outer)

Poor polish (bad 

roughness)
Increased noise 4

Miss-load into 

machine.
2

Electronic waviness and 

visual check.

* Periodic check: 

4pcs/machine/30min & 

check every adjust, change 

part

* 100 % automatic noise 

detectionat next process.

6 48 None

3-1 3-1

3-2

Incorrect machine 

setting

Preventive maintenance 

program to maintain After 

gauge

* 100% automatic inspection 

after bore grinding.

* 100 % check after 

assembly
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Berdasarkan FMEA setelah ditambahkan tindakan rekomendasi dan telah 

diberikan pembobotan nilai, selanjutnya dilakukan kembali pengurutan nilai 

berdasarkan dari nilai tertinggi hingga yang terendah. Pengurutan nilai dapat 

dilihat dibawah ini :  

Tabel 5.5 Urutan berdasarkan nilai RPN 

 

 

Gambar 5.2 Diagram pareto klasifikasi defect berdasarkan RPN 

Berdasarkan perhitungan RPN pada tabel FMEA, diketahui bahwa nilai 

RPN seluruh potensi mode kegagalan dibawah 100. Artinya adalah seluruh 

potensi keagalan yang ada di proses grinding pada pembuatan bearing sudah dapat 

dikendalikan oleh perusahaan.  

S ev erity O ccurrence Detection R is k P riority Number

(S ) (O ) (D) (R P N)

O uts ide D iameter Large 8 4 3 96

O uts ide D iameter S mall 8 4 3 96

B ore D iameter Large 10 7 1 70

B ore D iameter S mall 10 7 1 70

Width s ize large 10 4 1 40

Width s ize s mall 10 4 1 40

R ough of R ac eway diameter 5 6 1 30

R ac eway diameter NG 4 3 2 24

D amage on rac eway s houlder 5 4 1 20

P oor P olis h 4 4 1 16
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Berdasarkan pengurutan nilai RPN dan berdasarkan diagram pareto diatas, 

didapatkan kegagalan width size small or large dan Improper raceway diameter 

sudah tidak menjadi item yang paling berpengaruh terhadap nilai RPN yaitu hanya 

sebesar 21%. Berdasarkan pengurutan nilai RPN dan diagram pareto diatas ada 

satu potensi kegagalan yang hampir menyentuh batas atas dari RPN, yaitu outside 

diameter large or small sebesar 96 atau  38%. Potensi kegagalan ini yang akan 

jadi fokus peneliti untuk penelitian selanjutnya, yang diharapkan dapat 

meminimalisir potensi-potensi kegagalan yang ada dalam porses pembuatan 

bearing dan dapat meningkatkan kualitas dari produk bearing. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dijabarkan kesimpulan 

yang merupakan akhir dari proses penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis defect yang mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan pada 

proses grinding dalam pembuatan bearing di PT. XYZ adalah width size 

besar, width size kecil, outside diameter besar, outside diameter kecil, 

raceway diameter NG, rough of raceway diameter, bore diameter besar atau 

kecil, damage on raceway shoulder dan poor polish. 

2. Berdasarkan analisa 5-why diatas, ada beberapa faktor yang menjadi 

penyebab kenapa tingginya tingkat terjadinya masalah dan lemahnya 

deteksi. Oleh karena itu, ada beberapa tindakan perbaikan yang harus 

dilakukan untuk mengurangi tingkat terjadinya masalah dan meningkatkan 

kemampuan deteksi masalah didalam proses. Perbaikanya adalah sebagai 

berikut : 

a. Analisa kembali tingkat laju keausan part karena faktor 

meningkatnya cycle time mesin dan meningkatnya kapasitas 
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produksi. Setelah analisa laju keausan part menjadi semakin 

cepat, sehingga periodical preventive maintenance dipercepat 

menjadi 1 bulan untuk penggantian part. 

b. Refreshment training secara periodical per 6 bulan. 

c. Pasang sensor after gauge untuk mengukur raceway diameter 

secara otomatis setelah proses untuk memberikan feedback ke 

mesin untuk adjustement. 

d. Pasang Go-No-Go Width size dial loader sebagai sistem 

Pokayoke untuk deteksi width size NG 

e. Pasang sensor after gauge untuk mengukur raceway diameter 

secara otomatis setelah proses, jika ada raceway diameter NG 

maka mesin akan otomatis mengeluarkan produk dari mesin 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diusulkan untuk PT. XYZ sebagai berikut ini: 

1. Melaksanakan jadwal perawatan dengan teratur dan rutin karena kondisi 

mesin yang digunakan PT XYZ memiliki kapasitas produksi yang tinggi dan 

cycle time yang tinggi. Mencoba terapkan konsep Total Productive 

Maintenance (TPM) adalah konsep pemeliharaan yang melibatkan semua 

karyawan. Tujuanya adalah mencapai efektifitas pada keseluruhan sistem 

produksi melalui partisipasi dan kegiatan pemeliharaan yang produktif. 

Disini operator akan dilatih untuk mencapai kondisi tanpa gangguan mesin 

dengan cara belajar cara memelihara mesin, melaksanakan pedoman 

penggunaan mesin secara wajar dan mengembangkan kesadaran dan 

kewaspadaan terhadap tanda awal penurunan kemampuan mesin. 
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2. Melaksanakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) untuk 

melihat proses bagian mana yang paling dominan menghasilkan kegagalan-

kegagalan proses pembuatan bearing. Dan lakukan review Failure Mode 

and Effect Analysis (FMEA) secara berkala, dikarenakan faktor yang 

menyebabkan potensi kegagalan tidak tetap dan akan berubah sesuai dengan 

kapasitas produksi, umur mesin, kondisi operator dan kondisi lingkungan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Data Reject Grinding Process (March '16 ~ April '16) 

Lampiran 2 : Summary Data Reject Grinding Process (March '16 ~ April '16) 

Lampiran 3 : Data Reject Grinding Process (June '16) 

Lampiran 4 : Summary Data Reject Grinding Process (June '16) 
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Lampiran 1 : Data Reject Grinding Process (March '16 ~ April '16) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Width s ize large 236 511 511 474 145 587 152 62 512 507 138 372 65 345 341 535 197 619 258 564 246 237 516 583 343 59 152 104 539 625 497 11032 930593 1.185%

2 Width s ize s mall 61 614 29 176 40 175 308 152 19 520 298 599 193 192 508 576 615 290 521 144 255 397 462 82 454 340 442 541 412 294 562 10271 930593 1.10%

3 O uts ide D iameter Large 87 70 87 32 47 50 56 40 39 42 82 5 99 47 1 64 46 14 13 23 40 46 1 80 94 98 35 6 58 65 51 1518 930593 0.16%

4 O uts ide D iameter S mall 85 60 28 2 70 11 75 60 81 33 30 28 8 27 7 2 96 97 0 16 50 65 95 91 1 71 47 82 2 81 72 1473 930593 0.16%

5 R ac eway diameter NG 9 593 19 58 8 277 640 258 307 222 366 231 383 401 622 21 354 345 584 551 264 79 335 374 96 558 541 188 197 45 479 9405 930593 1.01%

6 R ough of R ac eway diameter 32 5 27 16 17 15 13 33 8 22 34 7 21 20 23 8 0 11 7 8 13 25 3 13 33 21 11 21 25 29 30 551 930593 0.06%

7 B ore D iameter Large 228 11 536 311 342 455 262 153 238 416 54 334 294 546 303 218 558 306 499 571 624 40 543 287 391 456 502 452 236 276 285 10727 930593 1.15%

8 B ore D iameter S mall 398 4 601 565 169 306 448 225 306 191 161 32 2 232 586 617 438 499 354 94 330 512 397 5 237 168 356 65 165 437 215 9115 930593 0.98%

9 D amage on rac eway s houlder 33 8 21 27 14 32 26 4 0 3 28 5 8 0 2 27 31 9 31 4 11 10 0 4 2 18 14 11 13 6 18 420 930593 0.05%

10 P oor P olis h 6 19 32 23 29 6 30 30 6 5 23 25 1 2 11 8 26 17 0 17 31 32 12 12 17 27 13 30 31 8 13 542 930593 0.06%

P roduc tion Q uantity / Day 30774 30419 29602 29066 30177 30715 29987 31759 28626 28549 31079 28202 31606 29751 29569 28771 28425 29815 28977 30950 31318 31885 31246 29129 30868 31438 28506 29526 29056 29112 31690 930593

Total Defec t / Day 1175 1895 1891 1684 881 1914 2010 1017 1516 1961 1214 1638 1074 1812 2404 2076 2361 2207 2267 1992 1864 1443 2364 1531 1668 1816 2113 1500 1678 1866 2222 55054
Defec t R atio 3.82% 6.23% 6.39% 5.79% 2.92% 6.23% 6.70% 3.20% 5.30% 6.87% 3.91% 5.81% 3.40% 6.09% 8.13% 7.22% 8.31% 7.40% 7.82% 6.44% 5.95% 4.53% 7.57% 5.26% 5.40% 5.78% 7.41% 5.08% 5.78% 6.41% 7.01% 5.92%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Width s ize large 68 89 259 516 167 629 228 555 585 307 294 377 66 501 310 592 2 473 62 180 45 614 83 527 73 528 537 332 128 610 9737 899615 1.08%

2 Width s ize s mall 321 400 283 358 637 261 545 27 407 34 526 180 408 454 419 579 378 278 220 105 453 316 613 203 239 602 218 126 362 431 10383 899615 1.15%

3 O uts ide D iameter Large 52 90 100 56 36 80 35 45 41 89 50 29 15 18 87 84 0 76 34 56 53 23 67 53 49 7 87 16 8 91 1527 899615 0.17%

4 O uts ide D iameter S mall 20 15 64 95 96 38 28 44 3 33 64 59 90 97 67 87 46 26 80 75 2 12 70 91 4 12 16 46 23 97 1500 899615 0.17%

5 R ac eway diameter NG 295 468 447 515 352 613 188 185 464 246 481 502 525 54 303 319 397 601 289 6 117 517 173 524 51 367 340 281 371 579 10570 899615 1.17%

6 R ough of R ac eway diameter 302 429 663 599 347 22 660 663 214 309 604 203 541 132 176 413 643 284 696 439 526 17 496 157 379 9 625 72 485 490 11595 899615 1.29%

7 B ore D iameter Large 49 448 557 34 31 201 195 402 1 319 296 258 448 305 320 428 41 388 598 480 533 496 479 644 45 470 491 609 3 99 9668 899615 1.07%

8 B ore D iameter S mall 335 556 230 18 85 377 269 405 399 504 642 310 408 616 214 535 374 11 538 255 371 507 430 587 203 375 341 358 313 138 10704 899615 1.19%

9 D amage on rac eway s houlder 2 3 22 7 9 24 22 3 31 21 21 16 13 12 15 32 10 6 10 6 28 7 16 8 10 23 2 11 2 3 395 899615 0.04%

10 P oor P olis h 34 30 2 21 7 21 0 6 32 21 4 8 11 14 15 29 26 11 17 28 3 13 31 4 27 33 26 10 26 3 513 899615 0.06%

P roduc tion Q uantity / Day 31962 29273 29237 29093 28367 31591 30786 30809 30269 28608 29777 30568 28353 28064 31268 30287 31351 28278 30640 29818 29708 28015 31913 31686 30523 30062 30902 29968 30240 28199 899615

Total Defec t / Day 1478 2528 2627 2219 1767 2266 2170 2335 2177 1883 2982 1942 2525 2203 1926 3098 1917 2154 2544 1630 2131 2522 2458 2798 1080 2426 2683 1861 1721 2541 66592
Defec t R atio 4.62% 8.64% 8.99% 7.63% 6.23% 7.17% 7.05% 7.58% 7.19% 6.58% 10.01% 6.35% 8.91% 7.85% 6.16% 10.23% 6.11% 7.62% 8.30% 5.47% 7.17% 9.00% 7.70% 8.83% 3.54% 8.07% 8.68% 6.21% 5.69% 9.01% 7.40%

No Defec t C las ification
Apr-16 T otal Defect / 

Item / Month

Quantity 

P roduction / 

Defect R atio 

/ Item

No Defec t C las ification
Maret 2016 T otal Defect / 

Item / Month

Quantity 

P roduction / 

Defect R atio 

/ Item / 
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Lampiran 2 : Summary Data Reject Grinding Process (March'16 ~ April'16) 

March '16 April '16

1 Width s ize large 1.19% 1.09% 1.00% 1.14%

2 Width s ize s mall 1.10% 1.16% 1.00% 1.13%

3 O uts ide D iameter Large 0.16% 0.17% 1.00% 0.17%

4 O uts ide D iameter S mall 0.16% 0.17% 1.00% 0.16%

5 R ac eway diameter NG 1.01% 1.18% 1.00% 1.10%

6 R ough of R ac eway diameter 0.06% 1.29% 1.00% 0.68%

7 B ore D iameter Large 1.15% 1.08% 1.00% 1.12%

8 B ore D iameter S mall 0.98% 1.19% 1.00% 1.09%

9 D amage on rac eway s houlder 0.05% 0.04% 1.00% 0.04%

10 P oor P olis h 0.06% 0.06% 1.00% 0.06%

No Defect C las s ification
Defect R atio / Item / Month

T arg et Max.

Av erag e Defect 

R atio / Item

 

1.14% 1.13%

0.17% 0.16%

1.10%

0.68%

1.12% 1.09%

0.04% 0.06%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%
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Damage 
on 

raceway 

shoulder

Poor 
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Average Defect Ratio (March ~ April '16)
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Lampiran 3 : Data Reject Grinding Process (June '16) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Width s ize large 10 0 4 16 14 11 22 22 21 6 4 3 0 7 5 0 11 12 10 13 21 18 17 4 14 19 8 20 19 11 342 899213 0.038%

2 Width s ize s mall 21 16 4 4 0 4 9 16 8 2 13 0 4 2 5 3 21 15 3 11 12 15 9 10 17 15 9 4 13 8 273 899213 0.030%

3 O uts ide D iameter Large 11 6 22 32 57 64 22 30 57 37 31 60 38 22 35 26 1 46 59 24 22 22 16 11 42 32 34 7 48 45 959 899213 0.107%

4 O uts ide D iameter S mall 59 38 39 49 42 41 22 25 42 22 10 43 33 25 19 53 17 2 55 37 41 60 40 9 11 56 2 13 36 43 984 899213 0.109%

5 R ac eway diameter NG 7 13 9 4 4 0 3 2 11 9 10 3 5 12 12 4 0 4 6 8 11 6 8 8 3 3 10 11 10 13 209 899213 0.023%

6 R ough of R ac eway diameter 3 25 31 7 13 5 23 4 21 14 7 39 39 29 2 11 19 5 5 9 26 39 33 15 13 17 28 20 29 26 557 899213 0.062%

7 B ore D iameter Large 274 97 158 149 5 118 138 117 192 83 94 151 18 97 5 29 39 55 169 236 151 246 191 197 187 230 102 149 11 100 3788 899213 0.421%

8 B ore D iameter S mall 32 48 58 80 94 247 273 165 247 12 92 209 58 55 26 110 82 205 64 272 105 23 76 121 119 167 261 185 149 270 3905 899213 0.434%

9 D amage on rac eway s houlder 9 35 21 15 16 31 1 28 28 28 23 35 12 9 24 28 12 8 25 39 14 31 7 40 24 2 9 20 13 25 612 899213 0.068%

10 P oor P olis h 28 31 35 21 12 8 38 20 17 22 13 2 19 32 37 22 2 15 34 6 16 25 39 34 37 19 24 6 23 34 671 899213 0.075%

P roduc tion Q uantity / Day 28209 30875 31635 30539 29274 29821 31906 29416 29229 29153 28684 28076 29155 30348 31803 31428 28301 29291 30679 28640 29827 31405 31837 31426 29295 28595 29871 29951 30860 29684 899213

Total Defec t / Day 454 309 381 377 257 529 551 429 644 235 297 545 226 290 170 286 204 367 430 655 419 485 436 449 467 560 487 435 351 575 12300
Defec t R atio 1.61% 1.00% 1.20% 1.23% 0.88% 1.77% 1.73% 1.46% 2.20% 0.81% 1.04% 1.94% 0.78% 0.96% 0.53% 0.91% 0.72% 1.25% 1.40% 2.29% 1.40% 1.54% 1.37% 1.43% 1.59% 1.96% 1.63% 1.45% 1.14% 1.94% 1.37%

No Defec t C las ification
J un-16 T otal Defect / 

Item / Month

Quantity 

P roduction / 

Defect R atio 

/ Item / 
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Lampiran 4 : Summary Data Reject Grinding Process (June '16) 

Defect R atio / Item

J une '16

1 Width s ize large 0.04% 1.00% 0.04%

2 Width s ize s mall 0.03% 1.00% 0.03%

3 O uts ide D iameter Large 0.11% 1.00% 0.11%

4 O uts ide D iameter S mall 0.11% 1.00% 0.11%

5 R ac eway diameter NG 0.02% 1.00% 0.02%

6 R ough of R ac eway diameter 0.06% 1.00% 0.06%

7 B ore D iameter Large 0.42% 1.00% 0.42%

8 B ore D iameter S mall 0.43% 1.00% 0.43%

9 D amage on rac eway s houlder 0.07% 1.00% 0.07%

10 P oor P olis h 0.07% 1.00% 0.07%

No Defect C las s ification
T arg et 

Max.

Av erag e Defect 

R atio / Item

 

0.04% 0.03%
0.11% 0.11%

0.02%
0.06%

0.42% 0.43%

0.07% 0.07%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

Defect Ratio (June '16)

 

 


