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ABSTRAK 

 

Pada hasil produksi JK-6050 dalam kurun waktu 12 bulan.ditemukan 

kecacatan produk sebesar 503 part dari total produksi sebanyak 5170 dikarena 

tidak terdapat adanya suatu proses pengecekan hasil setelah proses bending dan 

hal ini memungkinkan terjadinya part miring yang tidak terdeteksi lolos sehingga 

proses produksi akhir. Dan terdapat reject pada produk yaitu part miring dan 

Spring Back. PT Pamindo Tiga T bertekat untuk selalu menjaga kualitasnya dan 

zero defect dengan menggunakan metode DMAIC. Dengan Tahap D 

(Define)menentukan Critical to Quality (CTQ) untuk mengetahui apa saja yang 

menjadi karakteristik JK-6050 secara fisik. Pada tahap M (Measure) dilakukan 

pengukuran dengan diagram pareto untuk mengetahui frekuensi kecacatan yang 

paling tinggi yang nantinya perlu adanya perbaikan. Pada tahap A (Analyze) 

dilakukan penentuan prioritas perbaikan berdasarkan diagram Pareto sebelumnya, 

penelitian fokus memperbaiki 1 jenis cacat pada JK-6050 yaitu jenis cacat part 

miring yang lebih dominan untuk mengatasi masalah tersebut harus menganalisa 

dengan diagram sebab akibat/fishbone dan 5W+1H. Setelah diketahui penyebab 

terjadinya jenis cacat, dilakukan tahap I (Improve) pada tahap ini dilakukan 

perbaikan akar masalah yang telah ditemukan dan dijelaskan pada tahap analyze 

yaitu dengan pembuatan tabel FMEA, berdasarkan FMEA yang telah diberikan 

pembobotan nilai, didapatkan nilai RPN yaitu pada part miring lolos infeksi 

dengan nilai RPN 100 dengan presentasi 33%. setelah dilakukan perbaikan, tahap 

C (Control) dilakukan ini dilakukan pengusulan pembuatan jig infeksi agar 

meminimalkan kegagalan pada tahap mode ini. 

 

Kata kunci : DMAIC, FMEA, Perbaikan kualitas 
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ABSTRACT 

 

On the results of the production of JK-6050 within 12 months. of product defects 

found 503 part of total production as much as there was no presence of dikarena 

5170 a process of checking the results after the process of bending and this allows 

the occurrence of tilting undetectable part escaped so that the end of the 

production process. And there is a product that is in part rejects tilted and Spring 

Back. PT Pamindo Tiga T raring to always keep the quality and zero defects using 

the DMAIC method. With phase D (Define) determines the Critical to Quality 

(CTQ) to find out what became a characteristic of JK-6050 physically. At the M 

(Measure) the pareto diagram with measurements carried out to know the 

frequency of the highest disability who later need for improvement. At this stage A 

(Analyze) conducted the determination of priority improvements based on 

previous Pareto diagram, research focus repair 1 type of defects in the JK-6050 . 

disability leaning more dominant part to resolve the issue must be analyzed with 

the causal diagram/fishbone and 5W + 1 h. After the unknown cause of the 

occurrence of these types of disabilities, conducted phase I (Improve) at this stage 

carried out improvements to the root problems that have been found and 

described in the analyze table creation with FMEA FMEA, based on that value, 

weighting be given have obtained the value of the RPN in the part sloping escaped 

infection with RPN score off 100 with the presentation of 33%. After the repair is 

done, done stage C (Control) at this stage is done proposing making jig infection 

in order to minimize failure at this stage of this mode. 

 

 

Keywords: DMAIC, FMEA, quality improvement 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi saat ini, setiap perusahaan dihadapkan pada suatu persaingan 

yang semakin ketat. Hal ini dikarenakan munculnya pasar bebas dunia yang pada 

gilirannya akan mengakibatkan meningkatnyapersaingan di pasair internasional. Oleh 

karena itu, perusahaan harus dapat menjalankan strategi bisnisnya yang tepat agar 

mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang terjadi. 

Salah satu metodepeningkatan kualitas yang banyak digunakan pada industri kelas 

dunia adalah metode DMAIC (Define, Measure, Analize, Improve, Control). Metode ini 

menekankan pada suatu peningkatan yang sangat signifikan dimana keinginan 

konsumen diterjemahkan kedalam kegiatan – kegiatan peningkatan kualitas di 

perusahaan. Metode ini mampu melakukan peningkatan. 

Pentingnya kualitas yang baik untuk produk sehingga dibutuhkan metode 

pengendalian kualitas yang tepat untuk peningkatan kualitas produk yang efisien dan 

efektif dalam menangani kesalahan – kesalahan terhadap produk maupun oleh faktor 

lain yaitu faktor yang mempengaruhi kualitas  produk dimana pada saat prosesnya 

terjadi.. 
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Sehingga perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan kualitas produk yang konsisten 

agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan proses perbaikan sejauh ini menjadi 

perhatian oleh PT. Pamindo Tiga T sebagai perusahaan swasta nasional yang bergerak 

dibidang industri komponen kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat serta 

komponen alat-alat berat dan mesin tekstil. Dalam menghasilkan produknya PT. 

Pamindo Tiga T selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggannya baik 

dari segi mutu. 

PT. Pamindo Tiga T juga diharapkan pada tantangan yang cukup berat dimana 

konsumen semakin meningkatkan tuntutan mereka akan mutu kualitas dari produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan, sementara kecenderungan tersebut juga diperkuat oleh 

tekanan persaingan dari perusahaan sejenis. oleh karena itu dalam kondisi seperti ini 

hanya produk yang bermutulah yang akan memenangkan persaingan dan 

mempertahankan posisinya dipasar. Produksi di PT. Pamindo Tiga T masih belum 

mencapai zero defect(kecacatan nol), karena masih ditemui adanya cacat pada proses 

produksi JK-6050.  

 

Bulan 
Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Reject 

Juni 220 23 

Juli 100 12 

Agustus 100 9 

September 300 34 

Oktober 400 37 

November 500 51 

Desember 600 56 

Januari 480 43 

Februari 320 31 

Maret 900 87 

April 750 67 

Mei 500 53 

Jumlah  5170 503 

Tabel 1. 1 Jumlah Produksi dan Jumlah Cacat Pada JK-6050 
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Pada hasil produksi JK-6050 dalam kurun waktu 12 bulan.ditemukan kecacatan produk 

sebesar 503 part dari total produksi sebanyak 5170 dikarena tidak terdapat adanya suatu 

proses pengecekan hasil setelah proses bending dan hal ini memungkinkan terjadinya 

part miring yang tidak terdeteksi lolos sehingga proses produksi akhir. 

 

Gambar 1. 1  Grafik Jumlah Produksi JK-6050 

Dari grafik diatas disebutkan total produksi NG JK-6050 selama 12 periode adalah 

sebesar 503 pcs dengan rata-rata part yang NG atau reject setiap periodenya yaitu 

sebesar 42 pcs. 
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Gambar 1. 2 Grafik Perbandingan Jumlah Produksi OK dan NG 

Dari pemaparan data dan grafik diatas diketahui PT. Pamindo Tiga T ingin mengurangi 

part NG JK-6050 yang bisa merugikan PT. Pamindo Tiga T dari segi pembiayaan atau 

cost.  

Oleh Karena itu penulis merekomendasi, PT. Pamindo Tiga T dalam memenuhi 

keinginan konsumen melakukan control yang sesuai pada setiap tahapan dari proses 

produksinya untuk menjamin kualitas produknya. sehingga muncul upaya untuk 

menyelesaikan permasalahan diatas dengan menggunakan pendekatan metode DMAIC 

(Define, Measure, Analize, Improve, Control). Dengan mengaplikasikan metode Six 

Sigma yang menggunakan pendekatan DMAIC diharapkan dapat mengevaluasi dan 

memperbaiki kualitas. dan dalam penelitian sebelumnya oleh Nur Fadilah Fatma 2012 

dengan judul “Usulan Implementasi Six Sigma untuk PeningkatanKualitas Produk 

Bakso di PT Santosa Agrindo”  

90% 

10% 

Grafik Perbandingan Jumlah Produksi 
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Masalah yang terjadi adalah ketika dalam proses pembuatan terdapat beberapa produk 

yang banyak mengalami defect.  

Keadaan ini dapat berakibat pada meningkatnya biaya produksi dan penurunan 

kualitas produk yang pada akhirnya mengurangi profitabilitas.Untuk meningkatkan 

kualitas, peneliti menggunakan metode six sigma yang terdiri dari lima tahapan. 

Tahapan tersebut dikenal dengan DMAIC yang merupakan singkatan dari masing-

masing tahapan yaitu define, measure, analyze, improve, dan control. Tahap define akan 

menjelaskan pemetaan proses SIPOC dan pendefinisian CTQ. Tahap measure 

menjelaskan hasil pengukuran DPMO, SQL dan yield sebelum implementasi. 

Pada tahap analyze peneliti menggunakan diagram pareto dan diagram fishbone 

kemudian tahap improve menggunakan FMEA yang disertai rekomendasi perbaikan. 

Terakhir tahap control akan dibuat scorecard dan checklist untuk dimonitor dan 

dikoreksi bila terjadi penyimpangan dalam proses ataupun dalam pelaksanaan proyek 

six sigma.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

“Menemukan jenis cacat yang menjadi masalah utama sehingga menyebabkan 

penurunan kualitas pada produk JK-6050 dengan  menggunakan metode 

DMAIC?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis penyebab kecacatan pada produk JK-6050. 

2. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk 

dengan FMEA (failure mode and effect analysis). 

1.4 Pembatasan Dan Asumsi Masalah 

Dalam batasan masalah ini perlu ditetapkan batasan-batasan dan asumsi agar 

langkah-langkah pemecahan permasalahan tidak menyimpang dari tujuan yang 

hendak dicapai yaitu : 

1. Penelitian dilakukan di PT. Pamindo Tiga T  

2. Salah satu jenis produk yang di produksi oleh PT. Pamindo Tiga T 

3. Periode data yang dipakai sebagai bahan analisa adalah cacat periode selama 

satu tahun terakhir. 

4. Produk yang akan diteliti adalah produk JK-6050. 

5. Sarana dan fasilitas yang ada di PT. Pamindo Tiga T dianggap cukup mampu 

untuk melaksanakan penelitian ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan pembahasan, penulisan ini 

dibagi menjadi enam bab yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih 

jelasnya penulis akan menguraikan secara garis besarnya sebagai berikut. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan teori-teori yang menunjang serta digunakan dalam 

membantu pengolahan data dan analisa pembahasan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mengemukakan metodologi penulisan yang digunakan penulis dalam 

penyusunan tugas akhir serta gambaran umum perusahaan  

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Dalam bab isi ini, mencakup pengambilan sampel selama proses produksi yang 

terjadi setiap harinya. 

BAB V ANALISA HASIL 

Pada Bab ini mengemukakan pengolahan data dan analisa dari hasil 

pengumpulan data. 

BAB VI KESIMPULAN DAN HASIL 

Merupakan bab terakhir dari karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dari hasil 

penulisan dan saran-saran yang diberikan penulis berkaitan dengan penulisan 

ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Kualitas 

Kata kualitas yang berorientasi pada kepuasan konsumen tidak harus 

mempunyai arti “yang terbaik” dalam dunia industri, melainkan kualitas berarti 

lebih baik dalam memuaskan kebutuhan konsumen. Sedangkan dalam orientasi 

pada proses produksi kualitas adalah kesesuaian spesifikasi dari desain produk 

yang telah ditetapkan produsen. 

Konsep kualitas berbeda antara produsen dan konsumen. Sedangkan pengertian 

kualitas menurut beberapa ahli terkenal antara lain sebagai berikut : 

 (Juran 1974) 

Quality is fitness for use. Kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau 

manfaatnya.Atau kualitas adalah kelayakan atau kecocokan pengguna 

(cocok untuk digunakan). Terdiri dari 2 aspek utama yaitu : 

1. Ciri-ciri produk yang memenuhi permintaan pelanggan. 

2. Bebas dari kekurangan. 
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 (Deming 1986)Kualitas adalah suatu tingkatan yang dapat diprediksi dari 

keseragaman dan ketergantungan pada biaya yang rendah dan sesuai yang 

dengan pasar. 

 (Feigenbaum 1991) 

Kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang 

meliputi marketing, engineering, manufacture dan maintenance, dimana 

produk dan jasa tersebut dalam pemakaiaannya akan sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan pelanggan. 

 (Goetch & Davis 1995) 

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, 

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

yang diharapkan. 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, secara garis besar kualitas adalah 

keseluruhan ciri atau karakteristik produk atau jasa yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas 

Menurut (Grant E.L dan Leavenwonth R.S 1998), kualitas atau mutu dari suatu 

barang maupun jasa secara tidak langsung dipengaruhi oleh : 

 Bahan baku (material), untuk memenuhi produk yang diinginkan 

pemilihan dan penentuan material yang dipakai tentunya sangat 

berpengaruh terhadap mutu hasil produk nantinya. 

 Manusia (manpower), pertumbuhan yang cepat dalam bidang pengetahuan 

menyebabkan timbulnya kebutuhan tau permintaan yang besar akan 

bekerja
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 dengan pengetahuan atau keterampilan khusus. Spesifikasi menyebabkan 

adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, sehinggadibutuhkan para 

ahli-ahli yang mampu mengendalikan semua bidang untuk merencanakan, 

mewujudkan dan menjalankan berbagai sistem yang menjamin hasil yang 

diinginkan. 

 Mesin (machine), keinginan peruahaan untuk mengurangi biaya serta 

mendapat volume produksi guna memuaskan konsumen menyebabkan 

dipakainya mesin-mesin dan peralatan yang lebih baik. 

 Metode kerja (method), metode kerja yang digunakan dalam memproduksi 

suatu produk mempunyai pengaruh yang besar terhadap mutu produk 

tersebut. Apabila metode yang dijalankan baik, maka produk yang 

dihasilkan akan mempunyai mutu yang relatif baik pula. Pihak perusahaan 

akan menggunakan metode kerja yang paling baik digunakan dalam 

perusahaan, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. 

Motivasi, meningkatkan tingkat kerumitan untuk memenuhi suatu produk 

telah memperbesar makna kontribusi setiap karyawan terhadap mutu 

produk yang dihasilkan. Motivasi pekerja untuk terus belajar 

mempertahankan maupun meningkatkan mutu produk sangat diperlukan. 

 Manajemen (management), tanggungjawab untuk mutu produk telah 

diserahkan kepada beberapa kelompok khusus. Mandor dan product 

engineer bertanggung jawab terhadap mutu produk. Ahli teknik 

bertanggung jawab atas rancangan suatu produk agar memenuhi syarat. 

Perusahaan harus mengenbangkan dan melengkapi proses untuk 

memberikan kemampuan yang cukup untuk pembuatan produk 
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berdasarkan spesifikasi dari teknik. Pengendalian mutu harus 

merencanakan ukuran mutu seluruh aliran proses yang akan menjaminhasil 

akhir bisa memenuhi standar tersebut. Dan mutu pelayanan setelah produk 

tersebut dimiliki oleh konsumen, telah menjadi suatu bagian penting dari 

paket tersebut. 

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

akan cepat berubah dan mempengaruhi dari kualitas produk itu sendiri, 

sebab keinginan dan kebutuhan konsumen dari kurun waktu ke waktu terus 

berubah seiring berjalannya perkembangan jaman dan tren yang fluktuatif. 

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

menyebabkan kebutuhan akan otomatisasi dan mekanisme telah 

mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk peralatan dan proses baru, 

yang menjamin mutu lebih baik. 

Kemajuan yang pesat dalam desain teknik yang membutuhkan pengontrolan yang 

ketat terhadap proses-proses manufakturing telah menyebabkan ikut 

terpengaruhnya mutu produk nantinya. 

2.3 Peningkatan Kualitas 

Peningkatan kualitas merupakan aktifitas teknik dan manajemen. Melalui 

pengukuran karakteristik kualitas dari produk maupun jasa, kemudian 

membandingkan hasil pengukuran ini dengan spesifikasi produk yang diinginkan 

pelanggan, serta mengambil tindakan peningkatan yang tepat apa bila ditemukan 

perbedaan hasil antara kinerja aktual dengan standar yang ada. Berdasarkan uraian 

di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan kualitas merupakan 

suatu metodologi pengumpulan dan analisis data kualitas serta meneruskan dan 



12 

 

 

 

menginterpretasikan pengukuran-pengukuran yang menjelaskan tentang proses 

dalam suatu sistem industri, untuk meningkatkan kualitas produk guna memenuhi 

kebutuhan dan ekspektasi pelanggan (Gaspersz 2001). 

Dengan demikian pengertian peningkatan sistem manajemen kualitas 

berdasarkan ISO 9001: 2000 lebih menekankan pada aspek peningkatan proses 

industri dengan menggunakan data kualitas yang telah dikumpulkan dan 

diinterpretasikan dengan menggunakan alat-alat analisis termasuk teknik-teknik 

statistik, bukan sekedar penggunaan alat-alat statistik yang selama ini telah salah 

diinterpretasikan oleh banyak orang yang berkecimpung di luar bidang teknik dan 

manajemen industri. Dalam peningkatan proses tentunya terkait dengan 

pengendalian proses. 

Salah satu tugasnya yaitu mengidentifikasi dan merencanakan produksi, 

pemasangan dan proses-proses pelayanan yang langsung mempengaruhi kualitas 

dan harus menjamin bahwa proses-proses tersebut dilaksanakan di bawah kondisi 

yang terkendali. Kondisi-kondisi yang terkendali harus mencakup hal-hal sebagai 

berikut (Gaspersz 2001) : 

1. Prosedur yang terdokumentasi mengidentifikasikan cara produksi, 

pemasangan dan pelayanan, dimana tanpa adanya prosedur-prosedur dapat 

berpengaruh pada penurunan kualitas. 

2. Penggunaan produksi yang sesuai, pemasangan, pelayanan peralatan dan 

lingkungan kerja yang sesuai. 

3. pemenuhan dengan acuan standar atau kode perencanaan kualitas dan atau 

prosedur yang terdokumentasi. 
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4. Memantau dan mengendalikan parameter proses serta karakteristik produk 

yang sesuai. 

5. Persetujuan proses dan alat yang sesuai. 

6. Kriteria kecakapan kerja harus ditentukan dalam cara praktek yang jelas. 

7. Perawatan yang cocok dari peralatan untuk menjamin kemampuan 

berkesinambungannya proses. 

2.4 Metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) 

Menurut (Breyfogle 2003) DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, 

Control) merupakan sebuah komponen dasar dari metodologi Six Sigma, yang 

digunakan untuk meningkatkan kinerja suatu proses dengan mengeliminasi 

kecacatan. DMAIC dikembangkan oleh Edwards Deming dan berguna untuk 

memperbaiki sebuah proses bisnis untuk mengurangi cacat produksi. 

Ada tiga kualifikasi dasar yang harus dipenuhi bila akan 

menggunakanmetode DMAIC, yaitu: 

1. Ada celah antara kinerja sekarang dengan yang diharapkan. Pertama-

tamaperlu ditentukan permasalahan apa yang harus dipecahkan, 

ataukesempatan apa yang akan diraih. Pada kasus desain proses, 

adaaktivitas baru yang diluncurkan di mana tidak ada proses yang muncul. 

2. Penyebab masalah tidak dipahami secara benar. Pihak manajemen 

mungkin hanya mengerti permasalahan secara teoritis, tetapi tidak 

mengetahui akar penyebab masalah. 

3. Solusi belum ditetapkan. Bila pihak manajemen telah merencanakan 

perubahan jangka pendek, masih ada waktu untuk menerapkan Six Sigma. 

Penerapan Six Sigma secara cepat dapat menghemat waktu untuk analisis 
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yang lebih akurat. Bila suatu usaha secara signifikan dijalankan untuk 

menjembatani celah tersebut, penerapan Six Sigma tidak akan berguna. 

Tahapan dari metode DMAIC dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pada Gambar 1 menjelaskan bahwa tahap-tahap dari proses DMAIC dapat 

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

tahap Analyze (Penganalisaan), tahap Improve (Peningkatan) dan yang terakhir 

tahap Control (Pengendalian). 

2.4.1 Define 

Define yaitu langkah awal dalam peningkatan kualitas ketika masalah mulai 

diidentifikasi. Hal-hal penting yang harus didefinisikan pada tahap ini adalah 

suara pelanggan yang selanjutnya ditransformasi menjadi karakteristik yang 

penting terhadap kualitas, ruang lingkup, prioritas sebab akibat dan perencanaan 

proyek. Langkah-langkah untuk menyelesaikan tahap define: 

1. Mendefinisikan masalah. Sebuah permasalahan harus bersumber dari data 

yang ada, dapat diukur, dan lepas dari asumsi tentang penyebab atau 

Gambar 2. 1 Fase-fase DMAIC 
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penyelesaian masalah yang diperkirakan. Oleh karena itu, masalah harus 

spesifik dan tujuanya dapat dicapai. 

2. Mengidentifikasi pelanggan. Hal ini dibutuhkan pada proses analisis awal. 

Fokus disini adalah mengidentifikasi seberapa banyak pihak yang terkena 

dampak akibat kualitas yang buruk. 

2.4.1.1 Karakteristik Kualitas (CTQ) 

Karakteristik kualitas (Critical To Quality/CTQ) adalah atribut-atribut 

yang sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan 

kebutuhan dan kepuasan pelanggan. CTQ merupakan elemen dari suatu produk, 

proses, atau praktek-praktek yang berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. 

CTQ dapat dikategorikan kedalam tiga kategori, seperti yang disarankan Nariaki 

Kano: 

1) Penyebab ketidak puasan, sesuatu yang diharapkan dalan suatu produk 

atau jasa. Contohnya, pada sebuah mobil, radio, pemanas, dan fitur 

keselamatan. Fasilitas tersebut tidak diminta oleh pelanggan tapi jika 

fasilitas tersebut tidak ada maka akan membuat pelanggan kecewa atau 

merasa tidak puas. 

2) Penyebab kepuasan, sesuatu yang diinginkan oleh pelanggan. Banyak 

pembeli mobil mengingikan atap mobil, jendela otomatis, atau kunci 

otomatis. Merskipun kebutuhan ini terkadang tidak diminta oleh 

pelanggan, namun jika kebutuhan terpenuhi maka akan membuat 

pelanggan puas.  

3) Pembuat senang, fitur baru atau tidak diharapkan oleh pelanggan, adanya 

fitur yang tidak diharapkan, seperti tombol prakiraan cuaca, akan membuat 
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pelanggan senang dan membuat persepsi kualitas dari pelanggan menjadi 

lebih tinggi  

2.4.2 Measure 

Measure merupakan fase mengukur tingkat kecacatan dan tingkat kinerja 

dalam pengukuran proses sebelumnya (pengukuran dasar), yang bertujuan untuk 

mengevaluasi berdasarkan data yang telah ada. Dalam langkah ini informasi atau 

data dikumpulkan. Tools yang digunakan dalam langkah ini antara lain dengan 

menggunakan pengumpulan data, diagram pareto. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah: 

1. Mengidentifikasi pengukuran dan variasi. Identifikasi yang dimkasud 

meliputi: 

a) Tipe dan sumber variasi serta dampaknya terhadap kinerja proses. 

b) Tipe pengukuran yang berbeda untuk masing-masing variasi dan 

kinerja pengukuran proses yang benar. 

Ada dua jenis variasi yang harus didefinisikan : 

1. Sebab umum. Kondisi penyebab variasi ini berasal dari interaksi 

faktor mesin, material, metode, manusia, pengukuran, dan 

lingkungan (Man, Machine, Methode, Material, Measurement, 

Environment). 

2. Sebab khusus. Sebab khusus tidak dapat diprediksi dan tidak selalu 

muncul, tidak selalu mempengaruhi operator yang berkerja pada 

proses tersebut dan tidak selalu mempengaruhi hasil keluaran. 

2. Menentukan tipe data. Tipe data yang dapat dikumpulkan melalui 

pengumpulan data adalah: 
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1) Data Atribut. 

Data atribut adalah data yang dikumpulkan dengan menghitung 

frekuensi kejadian sebuah karateristik proses seperti jumlah cacat 

produksi. Jenis data ini mengkualifikasikan suatu proses atau produk 

menjadi cacat atau tidak cacat. 

2) Data Variabel. 

Data variabel adalah data yang menggambarkan karakteristik proses 

dalam ukuran berat, panjang, waktu dan lain-lain. 

3. Melakukan rencana pengumpulan data. 

4. Melakukan analisis sistem pengukuran dan mengumpulkan data. 

2.4.2.1 Pareto Chart 

Menurut (Zenhadi 2006), diagram pareto adalah grafik batang yang 

mununjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Diagram pareto 

digunakan untuk memprioritaskan masalah yang harus ditangani. Masalah yang 

paling banyak terjadi ditunjukan oleh grafik batang yang tertinggi serta 

ditempatkan pada sisi paling kiri, dan seterusnya sampai masalah yang paling 

sedikit terjadi pertunjukan oleh grafik batang yang terendah serta ditempatkan 

pada sisi paling kanan. Pada dasarnya diagram pareto dapat digunakan sebagai 

berikut:  

1. Menentukan frekuensi relatif dan urutan pentingnya masalah-masalah atau 

penyebab dari masalah yang ada.  

2. Memfokuskan perhatian pada isu-isu kritis dan penting melalui pembuatan 

rangking terhadap masalah-masalah atau penyebab-penyebab dari suatu 

masalah dalam bentuk signitifikan.  
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a) Diagram Pareto adalah langkah pertama dalam membuat perbaikan.  

b) Menunjukan masalah utama, maksudnya yaitu bahwa diagram pareto 

dapat menunjukan penyebab utama yang merupakan kunci dalam 

penyelesaian produk cacat.  

c) Menyatakan perbandingan masing-masing persoalan terhadap keseluruhan 

masalah, dan untuk mengevaluasi pada tahap selanjutnya.  

Hasil perhitungan diagram pareto dari persen komulatif dengan menggunakan 

minitabb dapat dilihat hasilnya pada Gambar 2.2 sebagai berikut : 
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Gambar 2. 2 Diagram Pareto 

Melalui pareto chart dapat secara cepat dan visual mengidentifikasi jenis 

kerusakan yang sering muncul sehingga berbagai penyebab dari jenis kerusakan 

ini harus dimungkinkan untuk diidentifikasi dan diatasi pada prioritas pertama. 

Pareto chart tidak secara otomatis mengidentifikasi jenis kerusakan yang paling 

penting, namun lebih pada jenis kerusakan yang sering muncul. 
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2.4.3 Analyze 

Pada tahap analyze merupakan tahap dimana dilakukan identifikasi akar 

penyebab masalah dengan berdasarkan pada analisis data. Hasil dari analisis 

tersebut dapat digunakan untuk membuat solusi dalam melakukan pengembangan 

dan improvement terhadap proses yang diamati. Tools yang digunakan adalah 

diagram sebab akibat dan 5W+1H. Aspek penting tahap ini adalah mulai 

mengajukan sebuah uji hipotesis terhadap data atribut.Tahap analyze dapat 

mencari akar penyebab masalah dan kemungkinan perbaikan yang akan diambil. 

2.4.3.1 Diagram Sebab Akibat  

Menurut (Triasyulianti 2003) diagram sebab akibat adalah suatu alat untuk 

menemukan faktor-faktor yang berpengaruhi pada masalah yang akan dipecahkan. 

Perbaikan kulitas dari produk hasil proses produksi dapat disebabkan oleh : 

a. Bahan baku  

b. Mesin  

c. Metode  

d. Manusia  

e. Lingkungan  

Faktor-faktor diatas mempunyai hubungan dengan perbedaan kualitas yang dapat 

digambarkan dalam sebab akibat sehingga dapat dengan mudah diketahui 

penyebab utama dalam perbaikan kualitas yang paling dominan. Ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi dalam sumbang saran yang harus dipenuhi, yaitu : 

 

1. Berupa diskusi bebas.  

2. Tidak mengkritik atau mencela orang lain.  
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3. Tidak melarang orang untuk berbicara atau berpendapat.  

Prinsip-prinsip tersebut banyak digunakan dengan alasan bahwa makin banyak 

pendapat akan semakin baik, kemudian dilakukan penyaringan (eliminasi), dan 

diambil pokok-pokok penting dari pendapat tersebut yang merupakan faktor yang 

berpengaruhi terhadap suatu akibat tertentu. Kegunaan diagram sebab akibat 

adalah untuk : 

o Menemukan sebab-sebab timbulnya persoalan serta apa akibatnya.  

o Menganalisis timbulnya akibat, yaitu mencari atau menemukan dan 

menggambarkan faktor-faktor penyebab dari suatu akibat yang diamati.  

Untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan sumber penyebab masalah 

kualitas, digunakan alat analisis diagram sebab akibat atau diagram tulang ikan. 

Diagram ini membentuk cara-cara membuat produk-produk yang lebih baik 

danmencapai akibatnya (hasilnya). Maka bentuk dasar diagram sebab akibat dapat 

ditunjukan pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2. 3 Diagram Sebab Akibat 
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2.4.3.2 5W+1H 

5W+1H adalah metode yang digunakan untuk mencari tahu permasalahan 

yang terjadi secara detail. Berupa beberapa pertanyaan, yaitu: what, who, where, 

when, why dan how (apa, siapa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana) dan 

biasanya disajikan dalam bentuk tabel, berikut penjelasan tentang 5W dan 1H:  

 What (apa), suatu pertanyaan yang bertujuan mencari tahu sesuatu yang 

terjadi.  

 Who (siapa), suatu pertanyaan yang bertujuan mencari tahu orang atau 

subjek yang melakukan sesuatu. 

 Where (di mana), suatu pertanyaan yang bertujuan mencari tahu tempat 

kejadian suatu peristiwa tersebut terjadi. 

 When (kapan), suatu pertanyaan yang bertujuan mencari tahu waktu 

terjadinya suatu peristiwa. 

 Why (mengapa), suatu pertanyaan yang bertujuan mencari tahu latar 

belakang atau penyebab terjadinya peristiwa itu terjadi. 

 How (bagaimana), suatu pertanyaan yang bertujuan mencari tahu proses 

peristiwa itu terjadi. 

2.4.4 Improve 

Tahap ke-empat ini yaitu tahap dimana pengujian dan implementasi dari 

solusi dilakukan untuk mengeliminasi penyebab masalah yang ada dan improve 

proses yang ada. Tools yang digunakan adalah FMEA. 

2.4.4.1 Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

FMEA adalah suatu cara di mana suatu bagian atau suatu proses yang 

mungkingagalmemenuhisuatuspesifikasi, menciptakan cacat atau ketidaksesuaian 
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dan dampaknya pada pelanggan bila mode kegagalan itu tidak dicegah atau 

dikoreksi. (Kenneth Crow2002) 

FMEA merupakan sebuah metodologi yang digunakan untuk menganalisa dan 

menemukan : 

1. Semua kegagalan – kegagalan yang potensial terjadi pada suatu sistem. 

2. Efek-efek dar ikegagalan ini yang terjadi pada sistem dan bagaimana cara 

untuk memperbaiki atau meminimalis kegagalan-kegagalan atau efek-

efeknya pada sistem (Perbaikan dan minimalis yang dilakukan biasanya 

berdasarkan pada sebuah ranking dari severity dan probability dari 

kegagalan ) 

FMEA biasanya dilakukan selama tahap konseptual dan tahap awal design 

darisistem dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa semua kemungkinan 

kegagalan telah dipertimbangkan dan usaha yang tepat untuk mengatasinya telah 

dibuat untuk meminimasi semua kegagalan – kegagalan yang potensial. (Kevin 

A. Lange 2001) 

Langkah Dasar Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Terdiri dari 

langkah dasar dalam proses Failure Mode Effect and Analysisyaitu : 

a. Mengidentifikasi potensi failure mode proses produksi. 

b. Mengidentifikasi fungsi pada proses produksi. 

c. Mengidentifikasi penyebab – penyebab kegagalan proses produksi. 

1. Mengidentifikasi kegagalan produksi. 

2. Mengidentifikasi potensi kegagalan produksi. 

3. Menentukan rating severity, occurance, detection dan RPN. 

4. Usulan perbaikan. 
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2.4.4.1.1 Pengukuran terhadap besarnya nilai Severity, Occurance, Detection 

1. Severity (S) 

Pada tahapan ini akan diketahui seberapa serius akibat (effect) yang 

ditimbulkan oleh kegagalan-kegagalan. Severity (fatal) adalah penilaian 

tentang keseriusan efek dari potensi kegagalan terhadap komponen 

selanjutnya, subsistem, sistem atau konsumen jika ini sering. Severity 

hanya diaplikasikan terhadap efek saja. Penurunan indeks ranking hanya 

efektif melalui perubahan desain. Perkiraan severity berada pada skala 1 

sampai 5, rating tersebut terdapat pada table 2.1 dibawah ini. 

Tabel 2.1Tabel Severity 

Skala 

Severity 
Tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan 

1 Aman 

2 Tidak serius 

3 Cukup serius 

4 Serius 

5 Sangat serius 

Sumber: Manggala 2005 

2. Occurance (O) 

Occurance (Probabilitas terjadinya kegagalan) adalah kemungkinan 

kejadian yang akan terjadi dengan sebab dan mekanisme yang spesifik. 

Kemungkinan kejadian yang mempunyai nilai berdasarkan nilai relatif 

berbanding nilai mutlak. 

Estimasi occurance dari penyebab potensial dari kegagalan / mekanisme 

dibatasi antara nilai 1 sampai 5. Tingkat kemungkinan kegagalan 
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didasarkan pada banyaknya kegagalan yang diantisipasi sepanjang 

pelaksanaan proses. Jika terdapat data statistik dari suatu proses serupa, 

data harus digunakan untuk menentukan kejadian. 

Skala Occurence yang digunakan seperti pada tabel 4.11 dibawah ini. 

Tabel 2.2 Tabel Occurence 

Skala Occurence  Frekuensi Kegagalan Terjadi 

1 Hampir tidak pernah terjadi 

2 Jarang terjadi 

3 Sering terjadi 

4 Sangat sering terjadi 

5 Hampir pasti terjadi (hampir selalu) 

Sumber: Manggala 2005 

3. Detection (D) 

Deteksi adalah penilaian tehadap kemampuan mengetahui tingkat 

kegagalan terhadap potential failure sebelum komponen, subsistem atau 

sistem di rilis ke produksi.Tim harus setuju terhadap kriteria evaluasi dan 

sistem penilaian dengan konsisten, walaupun dibuat untuk analisa produk 

individu. Penentuan nilai detection dilihat pada table 2.3. 

Tabel 2.3Tabel Detection 

Skala Detection  Tingkat kesulitan control untuk dilakukan 

1 Mudah (ada metode untuk menyelesaikanya) 

2 Cukup mudah 

3 Sedang 
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4 Cukup  

5 Sulit (hampir tidak mungkin dilakukan) 

Sumber: Manggala 2005 

4. Risk Priority Number ( RPN ) 

Setelah mendapatkan nilai severity, occurance, dan detection pada proses 

suatu produk, maka akan diperoleh nilai RPN dengan cara mengkalikan 

nilai severity, occurance, dan detection (RPN= S*O*D) yang kemudian 

dilakukan pengurutan berdasarkan nilai RPN tertinggi sampai nilai yang 

terendah. Kemudian kegiatan proses produksi mempunyai nilai RPN yang 

besar dan peranan yang penting dalam kegiatan produksi dan dilakukan 

usulan perbaikan untuk menurunkan tingkat kecacatan produk. 

2.4.5 Control 

Control yaitu tahap terakhir yang dilakukan dalam peningkatan kualitas 

dalam sebuah produksi. Langkah terakhir ini bertujuan untuk melakukan kontrol 

dalam setiap kegiatan, sehingga memperoleh hasil yang baik dan dapat 

mengurangi waktu, masalah, dan biaya yang tidak dibutuhkan. 
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2.5 Penelitian Sebelumnya 

Berikut penelitian sebelumnya yang menggunakan metode penyelesaian yang sama dengan metode yang di pakai dalam penelitian 

ini, yaitu: 

Tabel 2.4 Penelitian Sebelumnya 

No Penulis  Judul Penelitian 
Metode 

Penelitian  
Kesimpuan dan Hasil 

1 

Diky 

Oktavianto 

(2013) 

Analisis Kecacatan Produk Aqua 

Dalam Upaya Perbaikan Kualitas 

Dengan Metode DMAIC (Studi Kasus 

PT. Aqua Golden Mississipi) 

Metode 

DMAIC 

Berdasarkan hasil analisis kecacatan produk air mineral 

di PT. Aqua Golden Mississipi dengan menggunakan 

metode DMAIC dapat disimpulkan bahwa kecacatan 

atau jenis kemasan terkendali secara statistik dan dalam 

batas yang wajar karena tidak melebihi batas kecacatan. 

2 

Santy 

Febriana 

(2007) 

Penerapan Metode Six Sigma DMAIC 

Untuk Perbaikan Kualitas Fisik Batang 

Rokok Merk Samudera Emas 16 Pada 

Cigarette Maker Machine. (Studi Kasus 

PT. Asia Marko) 

Metode Six 

Sigma DMAIC 

Berdasarkan pengumpulan dan analisis data didapatkan 

hasil bahwa rating kepentingan didapatkan hasil untuk 

CTQ kunci yaitu lem sigaret dikarenakan mempunyai 

jumlah kecacatan tertinggi. 

3 

Dino 

Caesaron & 

Stenly 

Yohanes P. 

Simatupang 

(2015) 

Implementasi Pendekatan DMAIC 

untuk Perbaikan Proses Produksi Pipa 

PVC (Studi Kasus PT. Rusli Vinilon) 

Metode 

DMAIC 

Hasil dari perhitungan DPMO sebesar 6722,963 yang 

berarti akan terdapat peluang cacat produk sebesar 

6722,963 dari kegagalan proses per satu juta peluang, 

dengan tingkat sigma proses produksi PVC sebesar 

3,97. Beberapa jenis cacat yang dominan pada produk 

PVC yaitu: hangus (35,99%), gagal socket (27,46%), 

dan standar ketebalan (18,83%). 



 

 

27 

 

4 

Shanty 

Kusuma 

Dewi 

(2007) 

Minimasi Defect Produk Dengan 

Konsep Six Sigma 

Metode 

DMAIC 

Dari hasil penelitian didapatkan penurunan DPM 

sebesar 29,87% dan terjadi peningkatan nilai sigma 

menjadi 3,8 setelah aplikasi konsep Six Sigma. 

5 

Achmad 

Faizal 

Muttaqien 

(2014) 

Analisis Pengurangan Kuantitas Produk 

Cacat Pada Mesin Decorative Tiles 

Dengan Metode Six Sigma (Studi 

Kasus Pada PT. Aster Decorindo Abadi 

Tangerang) 

Metode Six 

Sigma 

Hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan 

ternyata jumlah produk kecacatan pada PT. Aster 

Decorindo Abadi berada di tingkat nilai sigma 3,23 

dengan DPMO sebesar 40.348. dari hal tersebut dapat 

diidentifikasikan bahwa ternyata kualitas produk masih 

berada jauh dari tingkat produk 6 sigma. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun 

cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Dengan cara 

suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, 

untuk mencapai tujuan tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan 

secara ilmiah, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. 

3.1.1 Penelitian Kualitatif 

Data Kualitatif adalah sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek 

pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian kualitatif 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan 

proses atau makna. 

3.1.2  Penelitian Kuantitatif 

Penelitian kuantitatif telah diketahui dan digunakan oleh manusi sejak lama 

dalam bidang penelitian.oleh karena itu, penelitian kuantitatif dikenal sebagai 

penelitian tradisional.selain dikenal sebagai metode yang mentradisi, penelitian 

kuantitatif dikenal menggunakan logika positivistik. logika positivis sendiri 
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memahami fakta atau fenomena sebagai sesuatu yang dapat diklarifikasikan, 

diparsialkan, konkret, dapat diamati, dapat diukur dan pada umumnya bersifat 

sebab akibat, serta hasilnya pada umumnya dapat digeneralisasikan. karena 

memegang prinsip dapat digeneralisasikan, maka penelitian ini pada umumnya 

menggunakan populasi atau sampel yang representatif. 

Alur penelitian kuantitatif sama halnya seperti alur penelitian pada 

umumnya, yakni diawali dengan adanya masalah yang kemudian akan diturunkan 

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

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data(menentukan populasi atau sampel 

serta pengembangan dan pengujian instrumen), melakukan analisis data, 

mengemukakan pembahasan dan menyusun kesimpulan serta saran.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan 

dalam melakukan penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan langsung, dan wawancara dari pihak perusahaan.oleh 

karena itu penulis memilih penelitian kuantitatif yaitu dengan melihat data 

variabel sangat bisa digeneralisasikan dan bisa dikembangkan lebih lanjut dan 

sesuai dengan metode tema yang diambil oleh penulis yaitu tentang DMAIC ingin 

mengetahui peningkatan pada suatu kualitas pada produk dan mengacu pada 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

dari mana data dapat diperoleh.Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua 

sumber data yaitu :  
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1. Sumber data primer 

yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti  dari sumber 

pertamanya.Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini 

yaitu pada lini Quality Control dengan data jumlah cacat dan jumlah produksi 

JK- 6050 Periode Juni 2014 s/d Mei 2015. 

2. Sumber data skunder  

yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari 

sumber pertama. Dapat juga data sekunder dikatakan sebagai dokumen 

dokumen pada perusahaan. yang terdiri dari : Sejarah Perusahaan, Visi dan 

Misi Perusahaan, Struktur Organisasi PT. Pamindo Tiga  

3.4 Objek penelitian 

Penelitian dilaksanakan di PT. Pamindo Tiga T berlokasi di Jl. MH. Thamrin 

Km. 7 Serpong, Tangerang Selatan, Banten pada Departemen Quality 

Engineering. Penelitian difokuskan pada bagian kegiatan produksi JK-6050, 

masalah-masalah yang berkaitan dengan JK-6050, penyebab dan teknik-teknik 

untuk mengatasinya. 

3.5 Kerangka Pemikiran 

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan untuk 

upaya penurunan produk cacat pada JK- 6050 dengan menggunakan metode 

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) studi kasus di PT. 

Pamindo Tiga T. 
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3.6 Uraian Kerangka Pemikiran 

Dengan teori DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Contro) 

sebagai landasan pemecahan masalah diharapkan masalah ini dapat terselesaikan 

secara terdata dan dapat mempelajari kembali sebagai sumber referensi. 

Pada bagian yang telah digambarkan seperti pada gambar 3.1 bahwa didalamnya 

terdapat Input, Process, dan Output dimanaakan diuraikan lebih spesifik.Input 

disini menjelaskan tentang kondisi perusahaan dimana kondisi perusahaan sedang 

dihadapi kendala pada proses produksiyang tidak sesuai dengan standar yang 

diharapkan. Langsung pada kasus diantaranya : terjadinya kemiringan pada 

produk dan banyaknya jumlah cacat setiap bulannya. Kendala ini dapat 

berdampak buruk pada perusahaan sehingga akan menyebabkan Cost meningkat, 

profit menurun, dan loyalitas pelanggan pun ikut menurun apabila kualitas produk 

tidak diperhatikan oleh perusahaan. 

Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran 
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Maka dengan adanya penelitian ini dilakukanlah proses upaya penurunan 

produk cacat dengan menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, 

Improve, Contro), Selain menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, 

Analyze, Improve, Contro) penelitian ini  didukung dengan tools lain seperti 

FMEA, diagram pareto,Fishbone&5W1H untuk memperkuat hasil penelitian yang 

akan dilakukan. 

Setelah dilakukan proses upaya penurunan produk cacat dengan 

menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) 

diharapkan yang dihasilkan (Output) adalah berkurangnya produk cacat pada JK-

6050 sesuai dengan batas toleransi kecacatan produk. Sehingga akan berdampak 

baik bagi perusahaan seperti cost menurun, profit meningkat, loyalitas konsumen 

meningkat, san menjaga brand image perusahaan. 
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Gambar 3. 2 Flow Chart Metodologi Penelitian 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh gambaran perusahaan 

industri PT. Pamindo Tiga T. Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh dari 

hasil pengamatan langsung dari lapangan serta keterangan-keterangan yang 

diperoleh dari beberapa karyawan yang berhubungan dengan tujuan penelitian, 

oleh karena itu keadaan perusahaan yang digambarkan disini hanya sebagian, 

maka data ini selanjutnya akan diproses sesuai dengan tinjauan  teori yang telah 

dibahas pada bab terdahulu. 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT. Pamindo Tiga T. merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

industri komponen kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, komponen alat-

alat berat, dan komponen mesin tekstil.Didirikan pada tanggal 9 juni 1975, 

Perusahaan Joint Venture Indonesia & Jepang (PMA).Pendirinya yaitu Bapak 

Alm. H. Eddy Kowara. 
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PAMINDO diartikan sebagai Pabrik Mesin Indonesia dan perusahaan inidiusung 

oleh beberapa perusahaan yaitu :PT. Teknik Umum, Teijin Seiki Co, Ltd (Jepang) 

dan Teijin Limited (Jepang). Dan  hasilnyaterbentuklahPT. Pamindo Tiga T.PT. 

Pamindo Tiga T memiliki 3 cabang yaitu di Tangerang selatan, Pulo gadung dan 

Karawang. 

 Tahun 1975 berdiri pabrik di Tangerang Selatan, Banten 

 Tahun 1985 berdiri Pabrik di Pulogadung, DKI Jakarta 

 Tahun 2014 berdiri Pabrik di Karawang, Jawa Barat  

Tabel 4. 1 Luas Area PT. Pamindo Tiga T 

FACTORY ESTABLISHED LAND AREA BUILDING AREA 

Tangerang 1975 21,810 m2 16,879 m2 

Pulogadung 1981 22,750 m2 14,962 m2 

Karawang 2014 51,000 m2 13,440 m2 

Total Area 95,560 m2 45,281 m2 

 

4.1.1.1Visi & Misi Prusahaan 

4.1.1.1.1 Visi 

PT. Pamindo Tiga T bertekad untuk menjadi perusahaan terbaik didunia. 

Serta selalu berusaha untuk memenuhi kepuasaan pelanggan dengan 

memproduksi peralatan mesin industri, komponen otomotif dannon 

otomotif yang berkualitas tinggi dan didukung oleh karyawan cakap, 

jujur dan termotivasi serta peduli terhadap lingkungan dan kesehatan dan 

keselamatan kerja. 
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4.1.1.1.2 Misi 

Meningkatkan reputasi perusahaan, mempertahankan kedudukan dalam 

persaingan baik didalam maupun diluar negeri dan meraih keuntungan 

bagi perusahaan demi kesejahteraan karyawan, kepuasan pemegang 

saham dan pelanggan. Serta terus berusaha untuk memenuhi persyaratan 

pelanggan dan peraturan undang-undang yang berlaku. 

4.1.1.2 Kebijakan Mutu Perusahaan 

PT. Pamindo Tiga T sebagai perusahaan yang memproduksi peralatan 

mesin industri, komponen otomotif dan non otomotif berkomitmen untuk selalu 

melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap semua sumber daya dalam 

rangka mengedepankan kepuasan pelanggan. Serta berusaha untuk menyediakan 

tempat kerja yang baik, aman, nyaman dan sehat serta memelihara lingkungan 

untuk terjaminnya kepentingan generasi dimasa kini dan masa depan. 

Pimpinan dan semua karyawan PT. Pamindo Tiga T akan menerapkan kebijakan 

ini dan bertanggung jawab untuk semua aspek tersebut dibawah ini: 

Patuh terhadap peratuan pemerintah dan peraturan lainnya yang berkaitan 

dengan lingkungan serta K3 yang berdampak kepada karyawan dan masyarakat. 

Terus berusaha untuk meningkatkan keuntungan dan memberikan nilai 

tambah ke pelanggan dengan memproduksi komponen yang berkualitas tinggi. 

Terciptanya perancangan pencegahan polusi dan metoda yang sesuai untuk 

fasilitas yang ada yang secara teknis dan ekonomis dimungkinkan. Serta 

memberikan kesadaran kepada semua karyawan untuk aktif dalam merencanakan 

pencegahan termasuk aktivitas implementasinya. 

Terjalinnya hubungan industrial yang dinamis untuk mencapai 

keseimbangan diarea kerja dan memperkenalkan kepada karyawan. Penyedia jasa 

dan pengunjung untuk selalu hidup sehat dan berbudaya sehat. 
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4.1.1.3  Sasaran Perusahaan 

1. Target pendapatan bersih 5% 

2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi 20% dari tahun 2014 

3. Menurunkan biaya produksi dengan melakukan efisensi disemua 

sektor produksi 

4. Meningkatkan kepuasan pelanggan 

5. Menjaga dan terus meningkatkan kesadaran atas dampak produksi 

terhadap lingkungan. 

4.1.1.4  Sasaran Kualitas Perusahaan 

 Produk ditolak dari pelanggan : 

1. Komponen   : Maksimum 5 PPM 

2. Non-Komponen : 1% Dari biaya produksi 

 Pengiriman tepat waktu 

 Respon keluhan dalam waktu maksimum 2 jam 

 Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja 

 Menekan dampak pencemaran lingkungan pada setiap proses 

produksi 

 Melaksanakan kegiatan 5 S secara konsisten.   
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4.1.1.5  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Pamindo Tiga T dapat dilihat pada gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PT. Pamindo Tiga T 
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4.1.1.6  Lokasi Perusahaan 

o Kantor Pusat  

Gandaria 8 Office Tower Suite 17K,  Jl. Sultan Iskandar Muda, 

Kebayoran Lama, Jaksel. 

o Main Office & Pabrik Tangerang  

Jl. MH. Thamrin Km. 7 Serpong, Tangerang Selatan, Banten. 

o Pabrik Pulogadung  

Jl. Rawagatel Kav.7, 8, 24, & 25 kawasan Industri Pulogadung, Jaktim. 

o Pabrik Karawang  

Kawasan Industri Mitra Kav. 7 & 8, Karawang Timur, Jawa Barat. 

4.1.1.7 Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang terlibat di PT. Pamindo Tiga T seluruhnya tenaga kerja 

local dari penduduk sekitar yang tinggal didaerah Tangerang. Komposisi tenaga 

kerja PT. Pamindo Tiga T dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4. 2 Komposisi Tenaga Keja PT. Pamindo Tiga T 

Location Japanese Employee Local Employee Total 

Head Office 1 23 24 

Tangerang 3 720 723 

Pulogadung 2 798 800 

Karawang 1 209 210 

Total 7 1750 1757 
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4.1.1.8 Jenis Produksi 

 Komponen kendaraan bermotor roda empat 

(Muffler, Fuel Tank, Engine parts, Cabin, Body parts, Chasis),  

 Komponen kendaraan bermotor roda dua 

(Frame, Sub frame, Fuel Tank, dll), dan  

 Machinery Engineering 

(Die, Jig, Machine parts, Maintenance) 

4.1.1.9  Customer List 

 PT. Astra Honda Motor 

 PT. Kawasaki Motor Indonesia 

 PT. Honda Prospect Motor 

 PT. Mitsubishi Kramayudha Motor 

 PT. Astra Daihatsu Motor 

 PT. Nusa Toyotetsu Corp. 

 PT. Hino Motor Indonesia 

 PT. Suzuki Indomobil Motor 

 PT. Isuzu Astra Motor Indonesia 

 PT. Denso Indonesia 

 PT. Kubota Indonesia  

 PT. Yanmar Diesel Indonesia 

 PT.Tiffico
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4.1.1.10  Proses Produksi 

Dalam proses produksi di PT. Pamindo Tiga T terdapat 7 proses yang 

harus dilalui bahan baku hingga akhirnya produk jadi dan siap dikemas untuk 

dikirim 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.11  Hasil Produksi 

Produk yang dihasilkan oleh PT. Pamindo Tiga T Tangerang adalah Frame 

body dan fuel tank. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. 2 Proses Produksi PT. Pamindo Tiga T 

Gambar 4. 3 Hasil Produksi PT. Pamindo Tiga T 
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4.1.2 Data Jumlah Produksi dan Jumlah Produk Reject 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan pengamatan dari flow proses produksi dapat diketahui bahwa 

dalam pembuatan JK-6050 tidak terdapat adanya suatu proses pengecekan hasil 

setelah proses bending. Hal ini memungkinkan terjadinya part miring yang tidak 

terdeteksi lolos hingga proses produksi akhir. dan dapat diperoleh data produksi 

dan data rejectsebagai berikut : 

  

 

Bulan 
Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Reject 

Juni 220 23 

Juli 100 12 

Agustus 100 9 

September 300 34 

Oktober 400 37 

November 500 51 

Desember 600 56 

Januari 480 43 

Februari 320 31 

Maret 900 87 

April 750 67 

Mei 500 53 

Jumlah 5170 503 

 

 

Sumber : PT. Pamindo Tiga T 

Gambar 4. 4 Flow Chart Proses Pembuatan JK-6050 

Tabel 4. 3 Data Jumlah Produksi dan Data Jumlah Reject  

Bulan Juni 2014 Sampai Mei 2015 
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4.1.3 Data Jumlah Produksi dan Data Per Jenis Reject 

Berdasarkan pengamatan pada proses produksi diperoleh data produksi dan 

data per jenis  rejectsebagai berikut :  

  

Observasi 
Jumlah 

Produksi 

Jenis-Jenis 

Reject Jumlah 

Reject Part 

Miring 

Spring 

Back 

Juni 220 20 3 23 

Juli 100 10 2 12 

Agustus 100 9 0 9 

September 300 33 1 34 

Oktober 400 35 2 37 

November 500 50 1 51 

Desember 600 50 6 56 

Januari 480 43 0 43 

Februari 320 29 2 31 

Maret 900 82 5 87 

April 750 67 0 67 

Mei 500 50 3 53 

Jumlah 5170 478 25 503 

  

 

4.2 Pengolahan Data 

Setelah dilakukan pengambilan data, selanjutnya dilakukan langkah-langkah 

penerapan Metode DMAIC untuk memecahkan persoalan dalam penelitian. 

Langkah-langkah DMAIC yang terdiri dari Define (Pendefinisian 

masalah),Measure(Mengukur),Analyze(Menganalisis), Improve (Memperbaiki), 

dan Control (Mengendalikan) diuraikan dibawah ini: 

4.2.1 Tahap Define (Pendefinisian) 

Tahap define atau pendefinisian, pada tahap ini yang dilakukan adalah 

menentukan Critical to Quality (CTQ) untuk mengetahui apa saja yang menjadi 

karakteristik kualitas produk JK-6050 secara fisik dan beberapa faktor yang 

Sumber : PT. Pamindo Tiga T 

Tabel 4. 4 Data Produksi dan Data Jenis Reject JK-6050 
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menjadi penyebab kecacatan. Kondisi kecacatan fisik produk JK-6050 yang tejadi 

selama ini meliputi Kemiringan dan Spring Backpada produk JK-6050 dan faktor-

faktor yang menjadi penyebab kecacatan yaitu Manusia, Mesin, Metode, Material 

dan Lingkungan yang sangat mempengaruhi suatu kualitas. 

Kondisi ini yang melatarbelakangi permasalahan yang terjadi pada produksi 

JK-6050. Dari penyebab kemiringan, spring back dan beberapa faktor yang 

menyebabkan kecacatan ini yang nantinya digunakan dalam penentuan 

karakteristik kualitas (CTQ). Gambar masing-masing kondisi kecacatan dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakteristik kualitas (CTQ) kunci adalah CTQ yang paling berpengaruh 

terhadap kualitas hasil produk JK- 6050. untuk penentuan karakteristik kualitas 

(CTQ) kunci adalah dengan data kecacatan fisik dan faktor faktor penyebab 

kecacatan yang terjadi pada produk JK-6050 dandiketahui ada lima faktor yang 

terjadi yang mempengaruhi karakteristik yang ada diperoleh pada saat penelitian 

Gambar 4. 5 Karakteristik Kualitas (CTQ) 
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pada Juni 2014 sampai Mei 2015, pengambilan data sampling dilakukan secara 

sekunder. Langkah selanjutnya adalah pembuatan diagram pareto untuk 

mengetahui frekuensi kecacatan yang paling tinggi yang nantinya digunakan 

sebagai karakteristik kualitas (CTQ) kunci. 

4.2.2 Tahap Measure (Mengukur) 

Data penelitian ini dilakukan di PT Pamindo Tiga T dengan mengambil data 

berupa jenis kecacatan dibagian produksi. Data tersebut dari data rejectpada 

produk JK-6050, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut : 

  

Observasi 
Jumlah 

Produksi 

Jenis-Jenis 

Reject Jumlah 

Reject Part 

Miring 

Spring 

Back 

Juni 220 20 3 23 

Juli 100 10 2 12 

Agustus 100 9 0 9 

September 300 33 1 34 

Oktober 400 35 2 37 

November 500 50 1 51 

Desember 600 50 6 56 

Januari 480 43 0 43 

Februari 320 29 2 31 

Maret 900 82 5 87 

April 750 67 0 67 

Mei 500 50 3 53 

Jumlah 5170 478 25 503 

 

Pada Tabel 4.5 menjelaskan bahwa laporan produksi di PT. Pamindo Tiga T 

memiliki kecacatan sebesar 503pcs dalam berbagai kecacatan dengan berbagai 

faktor kecacatan yang terjadi dalam satu periode.Selanjutnya adalah pembuatan 

diagram pareto untuk mengetahui frekuensi kecacatan yang paling tinggi dari 

beberapa faktor yang terjadi dalam proses produksi JK-6050 yang nantinya bisa 

Sumber: PT. Pamindo Tiga T 

Tabel 4. 5 Data Produksi dan Data Jenis Reject JK-6050 
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diambil keputusan untuk memperbaiki terjadinya kecacatan dan untuk lebih 

meningkatkan produksi yang bisa menguntungkan dan mengurangi cost 

perusahaan. 

  

No 
Jenis 

Kerusakan 

Jumlah 

Reject (Pcs) 

Kerusakan 

(%) 

Kumulatif 

(%) 

1 Part Miring 478 95% 95% 

2 Spring Back 25 5% 100% 

Total 503  

 

 

Gambar 4. 6 Diagram Pareto Reject JK-6050 

Dari hasil digram pareto reject JK-6050  di atas dapat diketahui presentase 

penyebab terjadinya kecacatan. yaitu kemiringan pada part dan spring back. dan 

dari 2 jenis penyebab kecacatan yang lebih dominan yaitu part miring dengan 

jumlah reject hingga 478 unit satu periode. 

Berikut ini penjelasan mengenai kemungkinan penyebab terjadi kecacatan-

kecacatan serta persentasenya: 

Part Miring Spring Back

Jumlah NG 478 25

Kumulatif 95% 100%
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Diagram Pareto Reject JK-6050 

Tabel 4. 6 Perhitungan Diagram Pareto 
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1) Jenis reject part miring : persentase cacat 95% 

 Penyebab : Reject ini terjadi karena peletakan material miring pada 

proses pemotongan atau cutting hingga menyebabkan hasil 

pemotongan miring dan kurang telitinya operatorpada proses ini. 

2) Jenis reject Spring Back: persentase cacat 5% 

 Penyebab : Reject ini terjadi dikarenakan pada proses bending 

pembentukan pada JK-6050 terdapat sobekan atau retakan pada 

pembetukan dengan mesin press. disebabkan oleh kelengahan operator 

yang kurang teliti dan material yang kurang elastis untuk tahapan ini. 

Pada produk JK-6050  faktor dominan yang menyebabkan reject tertinggi terjadi 

pada jenis Part Miring dan oleh karena itu harus mengalami perbaikan untuk 

mengurangi part NG pada JK-6050. 

4.2.3 Tahap Analyze (Menganalisis) 

Dari diagram pareto di atas dapat diketahui sebab yang utama dalam 

terjadinya produk reject adalah faktor Part Miring pada produk JK-6050 dengan 

persentase yang cukup besar yakni mencapai 95% maka sebagai langkah awal 

yang harus dilakukan adalah cacat yang dominan dengan demikian perlu 

mendapatkan perhatian khusus. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, kita harus 

menganalisa dengan diagram sebab akibat/fishbone sebagai berikut : 

 

 

 

 



48 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Faktor penyebab masalah yang terjadi pada gambar di atas dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Faktor Manusia 

Faktor manusia sangat berperan aktif dalam produksi yang dihasilkan, karena 

manusia bertindak sebagai operator, walaupun pengerjaan pembuatan produk 

dilakukan oleh mesin, tetapi manusia juga sangat mempengaruhi dalam 

pembuatan produk. Bagus atau buruknya produk yang dihasilkan ditentuakan 

oleh operator, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab yaitu : 

 Settingan mesin yang kurang teliti menyebabkan terjadinya produk yang 

reject. 

Gambar 4. 7 Diagram Sebab Akibat (Fish bone) 
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 Operator kemungkinan saat bekerja tidak konsentrasi sehingga hasil yang 

diperoleh tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai perusahaan. 

 Kesehatan Operator kadang kala kurang memadai untuk melakukan 

kegiatan kerja, yang mungkin akibat kelelahan yang berlebihan akibat 

berdiri terlalu lama saat bekerja. 

 Kurangnya pemahaman terhadap mesin menjadikan produk dan operator 

yang kurang teliti dan konsentrasi. 

2. Faktor Mesin 

Mesin yang diguanakan biasanya dapat menyebabkan beberapa kesalahan, 

kesalahan tersebut dapat terjadi diantaranya : 

 Kondisi mesin yang sudah tua menyebabkan kurangnya produktifitas 

mesin dalam proses produksi yang akibatnya tidak tercapainya target. 

 Perawatan mesin yang kurang teratur biasanya akan mengakibatkan 

kemampuan mesin dalam proses produksi berkurang.  

3. Faktor Metode 

Pada factor metode, disebabkan karena mungkin kurangnya pengawasan atasan 

pada proses produksi, yang membuat moral kerja para karyawan kurang baik 

dalam bekerja. Dimana kurangnya pengawasan tersebut akan menyebabkan 

sistem kerja yang sudah tercantum dalam SOP tidak diaplikasikan secara 

penuh. Semua itu akan mempengaruhi hasil produk yang diproduksi. dan tidak 

adanya jig inpeksi pada proses produksi JK-6050 dan terdapat reject pada 

produk yang lolos dari proses selanjutnya. 
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4. Faktor Material  

Bahan baku yang digunakan dalam produksi, dalam hal ini adalah besi yang 

merupakan komponen utama pembuatan produk jika kualitasnya kurang bagus 

akan mengakibatkan produk tidak sesuai. dan pada bahan baku juga adalah 

awal sebuah proses berjalan biasanya terjadi kesalahan dan kurang telitinya 

operator dalam mengawalinya seperti: 

 Peletakan material yang miring pada proses pemotongan atau cutting 

menyebabkan reject pada produk. 

5. Faktor Lingkungan  

Dimana faktor lingkungan akan mempengaruhi kegiatan produksi. seperti 

sebagai berikut: 

 Suara bising dapat mempengaruhi konsentrasi karyawan, dan dilihat dari 

segi kesehatan akan menimbulkan efek gangguan pendengaran dalam 

jangku waktu lama. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kinerja 

karyawan dan mengahasilkan produk yang tidak sesuai. 

 Tidak adanya peredam suara untuk meminimalisirkan suara bising dan 

banyaknya asap yang menggangu pernapasan karyawan yang jangka 

waktu lama akan menganggu kesehatan karyawan. 

 Ruangan produksi yang memliki suhu panas/pengap akan mengakibatkan 

konsentarsi para karyawan menurun dan menghasilkan produk yang tidak 

sesuai. 
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4.2.3.1 Rencana Penanggulangan Masalah 

Selain menggunakan diagram sebab akibat (fishbone), untuk merencanakan penanggulangan cacat dimana jenis cacat yang 

terjadi pada produk adalah proses fine boring dapat dilakukan juga dengan metode 5W+1H (What, Why, When, Where, Who, How). 

Berikut adalah tabel rencana penanggulangan masalah untuk terjadinya produk cacat yang didapatkan dari hasil pengolahan data pada 

diagram sebab akibat (fishbone) sebelumnya. 

  

Tabel 4. 7 Rencana Penanggulangan Masalah 

 

FAKTOR 

DOMINAN 

PENYEBAB 

DOMINAN 

WHY WHAT WHERE WHEN WHO HOW 

Mengapa perlu 

diperbaiki? 

Apa rencana 

perbaikannya? 

Dimana 

perbaikan 

dilakukan? 

Kapan 

perbaikan 

dilakukan? 

Siapa PIC 

perbaikan? 

Bagaimana cara 

perbaikan? 

 

 

 

Metode 

Reject Part 

Miring 

Untuk 

meminimalisasi 

hasil produk 

reject 

Mengusulkan 

pembuatan jig 

inspection untuk 

mendeteksi 

kemiringan 

Area SF 

JK-6050 
Juni 

Team 

Project 

Membuat jig inspection 

dan mengecek hasil 

produksi secara berkala 
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4.2.4 Tahap Improve (Memperbaiki) 

Berdasarkan diagram Fishbone pada Gambar 4.6, telah diketahui penyebab 

atau akar masalah dari 5 faktor yang menyebabkan kegagalan potensial yang 

terjadi. Dengan pembuatan tabel FMEA, dapat pula ditentukan tindakan perbaikan 

yang sebaiknya dilakukan untuk memperbaiki akar masalah. Pada tahap ini 

dilakukan perbaikan akar masalah yang telah ditemukan dan dijelaskanpada tahap 

analyze. Faktor-faktor potensi dan efek kegagalan penyebab kecacatan NG 

sebagai berikut : 

Tabel 4. 8 Potensial dan Efek Kegagalan Part Miring JK-6050 

Part / 

Tipe 

Potential Failure 

Mode 

Potential Effect of 

failure 

JK-6050 

Part miring lolos 

infeksi  

Tidak Terdeteksi 

Kemiringan 

Umur mesin sudah tua 
Mengurangi 

Performa Mesin 

Kondisi lapangan 

bising dan panas 

Menggangu Kinerja 

Pegawai 

Material hasil cutting 

miring 

Tidak Sesuai 

Standar 

 
Settingan mesin 

kurang teliti 

Hasil Output Yang 

Dihasilkan Tidak 

Baik 

Menganalisis tingkat keseriusan akibat yang terjadi (severity) 

Pada tahapan ini akan diketahui seberapa serius akibat (effect) yang ditimbulkan 

oleh kegagalan-kegagalan yang menyebabkan kecacatan part miring pada JK-

6050. Skala severity yang sudah distandarkan oleh PT. Pamindo Tiga T untuk 

mempermudah perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 9 Skala Severity 

Skala 

Severity 

Tingkat keseriusan dampak yang 

ditimbulkan 

1 Aman 
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Tidak serius 

3 Cukup serius 

4 Serius 

5 Sangat serius 

Sumber: PT. Pamindo Tiga T 

Seberapa serius dampak yang ditimbulkan oleh kegagalan yang menyebabkan 

kecacatan oleh part miring ditentukan oleh seberapa serius pengaruh yang 

ditimbulkannya.Adapun skala severity seperti pada table 4.10 dibawah ini.  

Tabel 4. 10 Skala Severity Reject Part Miring 

Part / Tipe 
Potential Failure 

Mode 

Potential Effect of 

failure 
SEV. 

JK-6050 

Part miring lolos 

infeksi 

Tidak Terdeteksi 

Kemiringan 
5 

Umur mesin sudah 

tua 

Mengurangi 

Performa Mesin 
4 

Kondisi lapangan 

bising dan panas 

Menganggu 

Kinerja Pegawai 
3 

Material hasil 

cutting miring 

Tidak Sesuai 

Standar 
3 

 
Settingan mesin 

kurang teliti 

Hasil output yang 

dihasilkan tidak 

baik 

2 

Menganalisis frekuensi terjadinya kegagalan (Occurrence). 

Occurence failure mode menunjukkan seberapa sering suatu failure mode muncul 

dan mengakibatkan kecacatan Part Miring dalam kurun waktu tertentu.Skala 

Occurence yang sudah distandarkan oleh PT. Pamindo Tiga T seperti pada tabel 

4.11dibawah ini.  

Tabel 4. 11 Skala Occurence 

Skala Occurence  Frekuensi Kegagalan Terjadi 

1 Hampir tidak pernah terjadi 

2 Jarang terjadi 
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Sering terjadi 

4 Sangat sering terjadi 

5 Hampir pasti terjadi (hampir selalu) 

Sumber: PT. Pamindo Tiga T 

Frekuensi kegagalan yang mengakibatkan terjadinya kecacatan Part Miring 

(failure mode) ditentukan oleh frekuensi penyebab kegagalannya. Adapun 

penentukan skala occurrence. Hasil skala occurrence seperti pada tabel 4.12 

dibawah ini.  

Tabel 4. 12 Skala Occurence Reject Part Miring 

Part / 

Tipe 

Potential Failure 

Mode 

Potential Effect of 

failure 
OCC. 

JK-

6050 

Part miring lolos 

infeksi  

Tidak Terdeteksi 

Kemiringan 
4 

Umur mesin sudah tua 
Mengurangi Performa 

Mesin 
4 

Kondisi lapangan 

bising dan panas 

Menganggu Kinerja 

Pegawai 
3 

Material hasil cutting 

miring 
Tidak Sesuai Standar 3 

 
Settingan mesin kurang 

teliti 

Hasil output yang 

dihasilkan tidak baik 
2 

Menganalisis kesulitan kontrol dilakukan (detection). 

Pada langkah ini akan dianalisis tingkat kesulitan pengendalian untuk dilakukan. 

Adapun skala detection yang sudah distandarkan PT. Pamindo Tiga T  untuk 

mempermudah menghitung adalah skala 1-5 dengan rincian dalam tabel 4.13 

dibawah ini.  

Tabel 4. 13 Skala Detection 

Skala Detection  Tingkat kesulitan control untuk dilakukan 

1 Mudah (ada metode untuk menyelesaikanya) 
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Cukup mudah 

3 Sedang 

4 Cukup sulit 

5 Sulit (hampir tidak mungkin dilakukan) 

Sumber: PT. Pamindo Tiga T 

Penentuan skala detection pada kegagalan (failure mode) dilakukan 

pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan / mengontrol kegagalan yang 

dapat terjadi.Nilai detection dapat dilihat pada tabel 4.14  

Tabel 4. 14 Nilai Detection Reject Part Miring 

Part / 

Tipe 
Potential Failure Mode 

Potential Effect of 

failure 
DET. 

JK-

6050 

Part miring lolos infeksi  
Tidak Terdeteksi 

Kemiringan 
5 

Umur mesin sudah tua 
Mengurangi Performa 

Mesin 
3 

Kondisi lapangan 

bising dan panas 

Menganggu Kinerja 

Pegawai 
3 

Material hasil cutting 

miring 
Tidak sesuai standar 2 

 
Settingan mesin kurang 

teliti 

Hasil output yang 

dihasilkan tidak baik 
4 

 

Perhitungan RPN (Risk Priority Number) 

Tujuan langkah ini adalah untuk memperoleh urutan tingkat kepentingan 

dari failure mode. Pada metode FMEA, tingkat kepentingan dihitung dengan 

menggunakan risk priority number (RPN). RPN dihitung dengan rumus 

matematis sebagai berikut : 

RPN = Severity x Occurrence x Detection 
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Tabel 4. 15 Tabel FMEA 

Process 
Potential 

Failure Mode 

Potential 

Effect of 

Failure S
ev

er
it

y
 

Potential 

Causes 

O
cc

u
ra

n
ce

 

Current 

Process 

Control 

D
et

ec
ti

o
n

 

RPN 
Recommended 

Action 

Bending, 

Cutting 
Part miring lolos infeksi 

Tidak 

terdeteksi 

kemiringan 
5 

Dikarenakan 

belum adanya 

jig infeksi 

untuk 

mendeteksi 

kemiringan 

4 

Pengecekan 

secara 

berkala 
5 100 

Membuatkan 

jig infection 

dan mengecek 

hasil produksi 

secara berkala 

Bending, 

Cutting 
Umur mesin sudah tua 

Mengurangi 

Perfoma 

mesin 
4 

Terjadi 

dikarenakan 

kinerja mesin 

yang kurang 

optimal dan 

kurang 

perawatan 

4 

Pemeliharaan 

mesin secara 

rutin untuk 

menjaga 

kinerja 

mesin. 

3 48 

Penggantian 

mesin yang 

sudah tua 

dengan mesin 

yang baru. 

Bending, 

Cutting 

Kondisi lapangan bising 

dan panas 

Menganggu 

konsentrasi 

pegawai 
3 

Terjadi karena 

tidak adanya 

peredam suara 

dan 

banyaknya 

asap produksi 

3 Tidak ada 3 27 

Pemberian 

masker dan alat 

pelindung 

telinga (Ear 

Plug)  
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Cutting 

 

Material hasil cutting 

miring 

Tidak 

sesuai 

standar 
3 

Terjadi 

dikarenakan 

peletakan 

material 

miring 

3 

Harus 

diperhatikan 

pada saat 

peletakan 

material 

2 18 

Diberikan 

pengetahuan 

atau pelatihan 

untuk 

mengurangi 

part miring 

kembali 

Bending, 

Cutting 

Settingan mesin kurang 

teliti 

Hasil 

output yang 

dihasilkan 

tidak baik 

2 

Terjadi karena 

operator 

kurang 

konsentrasi 

dan 

pemahaman 

yang minim 

2 

Mengecek ke 

setiap lini 

produksi 

untuk melihat 

kinerja 

pegawai 

4 16 

Diberikan 

pengetahuan 

atau workshop 

tentang SOP 

yang baik 
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Dari table diatas dapat dilihat mode-mode kegagalan yang menyebabkan cacat 

dan dideskripsikan dibawah ini : 

1. Failure Mode Part miring yang lolos  infeksi terjadi akibat Alur proses yang 

kurang optimal dan belum adanya jig infeksi untuk mendeteksi kemiringan. 

Efek dari penyebab kegagalan tersebut adalah tidak terdeteksinya kemiringan 

menyebabkan terjadinya produk atau part yang lolos dan sampai ke 

konsumen. Berdasarkan hal tersebut Failure part miring lolos infeksi dibobot 

nilai : 

 Severity adalah 5 dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari failure sangat 

serius. yang disebabkan oleh alur proses yang kurang optimal dan 

menyebabkan tidak terdeteksinya kemiringan. 

 Occurance adalah 4 karena frekuensi kegagalan sangat sering terjadi, 

dimana terjadi keseringan Failure part miring disebabkan dari alur proses 

yang kurang optimal. 

 Detection adalah 5 karena control untuk dilakukan sulit. pencegahan 

yang dilakukan seperti pemeriksaan pada setiap lini mungkin mengalami 

kegagalan yaitu adanya part miring yang lolos dari infeksi. Hal ini 

menyebabkan part miring yang lolos terkirim oleh konsumen. 

2. Failure mode Umur mesin yang sudah tua dikarenakan kinerja mesin yang 

kurang optimal dan tidak bisa memenuhi target yang ingin di capai. Efek dari 

penyebab kegagalan tersebut adalah mengurangi kinerja mesin. Berdasarkan 

hal tersebut Failure umur mesin yang sudah tua dibobot nilai : 

 Severity adalah 4 dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari umur mesin 

yang sudah tua itu serius terhadap kualitas JK-6050. Yang disebabkan 
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mesin yang sudah tua kinerja mesin yang kurang optimal dalam 

berproduksinya mengakibatkan tidak bisa mencapai target. 

 Occurance adalah 4 karena frekuensi kegagalan sangat sering terjadi. 

 Detection adalah 3 karena control untuk dilakukan sedang, pencegahan 

yang dilakukan seperti pemeliharaan mesin secara rutin untuk menjaga 

kinerja mesin.  

3. Failure Mode Kondisi lapangan bising dan panas terjadi karena tidak adanya 

peredam suara dan banyaknya asap oleh mesin produksi. Efek dari penyebab 

kegagalan tersebut adalah menganggu konsentrasi pegawai. Berdasarkan hal 

tersebut Failure kondisi lapangan yang bising dan panas dibobot nilai :  

 Severity adalah 3 karena akibat yang ditimbulkan cukup serius terhadap 

kinerja dan kesehatan para pegawai. Yang disebabkan oleh hidupnya 

mesin produksi dan banyaknya asap oleh mesin menjadi situasi lapangan 

bising dan panas. 

 Occurance adalah 3 karena frekuensi sering terjadi, situasi lapangan yang 

bising dan panas menjadi konsentrasi para pegawai tidak fokus dalam 

melakukan pekerjaan. 

 Detection adalah 3 karena pengontrolan dikategorikan sedang. 

Pencegahan yang dilakukan meminimalisir kebisingan dan panas oleh 

asap tersebut dengan memberikan masker dan alat pelindung suara (Ear 

Plug). 

4. Failure Mode Material hasil proses cutting mengalami kemiringan terjadi 

karena faktor pegawai yang kurang teliti dan peletakan material pada mesin 

cutting miring.Efek dari penyebab kegagalan tersebut adalah JK-6050 Reject. 
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Berdasarkan hal tersebut Failure material hasil proses pemotongan 

mengalami kemiringan dibobot nilai :  

 Severity adalah 3 karena akibat yang ditimbulkan cukup serius terhadap 

kualitas JK-6050. Yang disebabkan oleh pegawai yang kurang teliti 

dalam meletakan material pada mesin cutting. 

 Occurance adalah 3 karena frekuensi kegagalansering terjadi,dimana 

terjadi keseringan Failure hasil pemotongan miring disebabkan dari 

pegawai yang kurang teliti. 



61 

 

61 

 

 Detection adalah 2 karena control untuk dilakukan cukup mudah. 

Pencegahan yang dilakukan seperti pemeriksaan kembali material saat 

proses pemotongan apakah sudah sesuai standar atau belum. 

5. Failure Mode Settingan mesin kurang teliti terjadi akibat pegawai kurang 

konsentrasi dan pemahaman tentang mesin yang minim. Efek dari penyebab 

kegagalan tersebut adalah Part miring pada JK-6050. Berdasarkan hal 

tersebut Failure pekerja kuang teliti dan konsentrasi dibobot nilai : 

 Severity adalah 2 karena efek dari Settingan mesin kurang teliti tidak 

terlalu serius pada kualitas JK-6050. Yang disebabkan oleh pegawai yang 

kurang konsentrasi dan pemahaman yang minin dalam mengoperasikan 

mesin. 

 Occurance adalah 2 dikarenakan frekuensi kegagalan jarang terjadi.  

 Detection adalah 4 karena control untuk dilakukan cukup sulit, 

pencegahan yang dilakukan seperti pengecekan ke setiap lini produksi 

untuk melihat kinerja kerjanya para pegawai apakah sudah sesuai SOP 

atau belum. 

4.2.5 Tahap Control (Mengendalikan) 

Setelah ada perbaikan yang diberikan pada tahap improve, maka langkah 

selanjutnya adalah pengimplentasian dan pengendalian dari proses perbaikan yang 
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diharapkan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam tahap 

pengendalian (control) ini adalah: 

 Pembentukan tim khusus yang melakukan analisis lebih mendalam mengenai 

faktor-faktor penyebab terjadinya kecacatan pada produk. Pembentukan tim 

kerja ini, ditunjukan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam secara 

teknis mengenai proses terjadinya cacat dalam proses produksi dan tim ini 

bukan hanya bekerja sampai masalah selesai tetapi lebih bersifat selamanya 

sampai pada pengawasan perbaikan kualitas produksi dalam sebuah 

kecacatan dan evaluasi dari perbaikan yang dilakukan. 

 Perancangan standar kerja yang baru bisa memperbaiki alur proses yang 

kurang optimal menjadi optimal dengan membuat jig infeksi untuk 

mendeteksi kemiringan pada part yang miring agar tidak lolos pada tahap 

infeksi. dikarenakan tahap infeksi hanya pada tahap finishing yang dilakukan 

maka kurang optimalnya alur proses produksi JK-6050 maka perlu 

penambahan tahap proses infeksi yaitu tahap infeksi setelah tahap proses 

bending dan tahap hasil akhir yaitu finishing. agar meminimalisir part-part 

reject. 
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BAB V 

ANALISA HASIL 

5.1 Analisa 

Berdasarkan penilaian RPN yang telah didapat, perbaikan yang akan 

dilakukan berdasarkan penyebab kegagalan yang telah dianalisis berdasarkan 

FMEA sehingga diketahui permasalahan yang terjadi untuk dilakukannya 

perbaikan. Usulan perbaikan terhadap proses produksi JK-6050 dapat dilihat pada 

table 5.1 dibawah ini :  

Tabel 5. 1 Urutan Risk Priority Number 

 

No 

 

Penyebab Kegagalan RPN Usulan Perbaikan 

1 Part miring yang lolos infeksi 100 

Membuat jig infection dan 

mengecek hasil produksi 

secara berkala 

2 Umur mesin sudah tua 48 

Pengantian mesin yang 

sudah tua dengan mesin 

yang baru 

3 
Kondisi lapangan bising dan 

panas 
27 

Pemberian masker dan alat 

pelindung telinga (Ear 

Plug) meminimalisir 

kebisingan 

4 Material hasil cutting miring 18 

Diberikan pengetahuan 

atau pelatihan untuk 

mengurang part yang reject 

5 Settingan mesin kurang teliti 16 

Diberikan pengetahuan 

atau workshop tentang 

SOP yang baik 
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Berdasarkan FMEA yang telah diberika pembobotan nilai, didapatkan nilai RPN 

terbesar yaitu Part miring lolos infeksi dengan nilai RPN 100 yang mempunyai 

tingkat kegagalan tertinggi. Dampak yang ditimbulkan dari part miring lolos 

infeksi sangat berpengaruh besar terhadap penurunan kualitas produk JK-6050. 

Faktor dominan mode kegagalan tertinggi terjadi pada part miring lolos infeksi 

dan usulan perbaikan yaitu dengan membuatkan jig infection untuk mendeteksi 

kemiringan. 

5.2 Hasil Analisa 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan sebelumnya, maka hasil yang 

dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 5 .2 Risk Priority Number 

 

Penyebab Kegagalan 

 

RPN Presentase Kumulatif 

Part miring lolos infeksi 100 33% 7% 

Umur mesin sudah tua 48 27% 33% 

Kondisi lapangan bising dan panas 27 20% 67% 

Material hasil cutting miring 18 13% 80% 

Settingan mesin kurang teliti 16 7% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 .1 Diagram RPN 
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Dari diagram RPN diatas menjelaskan bahwaterjadi penyebab kegagalan-

kegagalan oleh beberapa faktor yaitu: 

RPN = Severity x Occurrence x Detection 

1. Kegagalan oleh faktor part miring lolos infeksi: persentase kegagalan 

adalah sebesar 33% dengan nilai RPN(Risk Priority Number) 5 x 4 x 5 = 

100 oleh karena itu tingkat kepentingan dari RPN part miring lolos infeksi 

sangat mempengaruhi kuliatas JK-6050 dan harus didahulukan untuk 

merencakan perbaikan. 

 Penyebab kegagalan :Kegagalan ini disebabkan oleh alur proses yang 

kurang optimal dan adanya reject yang lolos setelah bending dan 

terkirim ke konsumen dan kegagalan mode ini diurutan yg tertinggi 

setelah mode mesin, umur mesin yang sudah tua. 

 Pengendalian mode kegagalan ini yaitu pengecekan secara berkala 

yaitu dari awal, tengah dan akhir alur produksi untuk 

meminimalisasikan terdapat reject dan agar tidak terkirim ke 

konsumen. 

 Usulan perbaikan adalah membuat jig infection atau cetakan yang 

sudah distandarkan PT. Pamindo untuk mendeteksi reject kemiringan 

yang terdapat pada setiap proses produksi. 

2. Kegagalan oleh faktor  umur mesin yang sudah tua : persentase kegagalan 

adalah sebesar 27% dengan nilai RPN(Risk Priority Number) 4 x 4 x 3 = 

48 dengan tingkat kepentingan RPN cukup mempengaruhi kualitas JK-

6050. 
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 Penyebab kegagalan :Kegagalan ini disebabkan oleh performa mesin 

yang kurang optimal tidak sesuai target menyebabkan kegagalan ini 

dan kurangnya perawatan. diurutan kedua setelah metode yaitu part 

miring lolos infeksi. 

 Pengendalian mode kegagalan ini yaitu pemeliharaan mesin secara 

rutin untuk menjaga performa mesin lebih optimal. 

 Usulan perbaikan adalah dengan mengganti mesin yang sudah tua 

dengan mesin yang baru agar performa mesin lebih meningkat dan 

optimal dalam memproduksi produk JK-6050. 

3.  Kegagalan oleh faktor  kondisi lapangan bising dan panas: persentase 

kegagalan adalah sebesar 20% dengan nilai RPN(Risk Priority Number) 3 

x 3 x 3 = 27 tingkat kepentingan cukup mempengaruhi karna dalam 

kondisi seperti ini akan mempengaruhi kinerja dan kesehatan pegawainya 

itu sendiri. 

 Penyebab kegagalan :Kegagalan ini disebabkan oleh tidak adanya 

peredam suara dan banyaknya asap oleh mesin produksi. 

 Pengendalian mode kegagalan ini yaitu tidak ada, karena kurangnya 

perhatian lebih dari sudut pandang lingkungan ini untuk menjaga 

kesehatan dan keselamatan kerja yang akan berefek samping ke 

kesehatan para pegawainya. 

 Usulan perbaikan adalah pemberian masker dan alat pelindung telinga 

(Ear Plug) meminimalisir kebisinganpada lingkungan produksi 
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4. Kegagalan oleh faktor material hasil cutting miring: persentase kegagalan 

adalah sebesar 13% dengan nilai RPN(Risk Priority Number)  3 x 3 x 2 = 

18  tingkat kepentingannya cukup berpengaruh dalam hasil akhirnya. 

 Penyebab kegagalan :Kegagalan ini disebabkan oleh peletakan 

material yang miring dan kurang telitinya pegawai menyebabkan part 

miring. 

 Pengendalian mode kegagalan ini yaitu pengecekan kembali pada saat 

peletakan material dan perlu diperhatikan kembali. 

 Usulan perbaikan adalah memberikan pelatihan dan pengetahuan 

untuk hasil yang lebih optimal dan mengurangi reject kemiringan part. 

5. Kegagalan oleh faktor settingan mesin kurang teliti: persentase kegagalan 

adalah sebesar 7% dengan nilai RPN(Risk Priority Number) 2 x 2 x 4 =16 

tingkat kepentingannya cukup berpengaruh dalam memproduksi produk 

awal hingga akhir. 

 Penyebab kegagalan :Kegagalan ini disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman dan konsentrasi yang lebih dalam menjalankan SOP 

 Pengendalian mode kegagalan ini yaitu mengecek setiap lini produksi 

agar bisa melihat kinerja pegawai apakah sudah menjalakan SOP yang 

baik atau tidak. 

 Usulan perbaikan adalah memberikan pengetahuan dan workshop 

tentang mesin dan SOP yang baik bagi pegawai yang baru maupun 

yang lama agar kinerja produksi terus tetap stabil dan meningkat. 

Pada produk JK-6050  faktor dominan kegagalan yaitu part miring yang lolos 

infeksi dengan presentasi 33% dan RPN 100. oleh karena itu penulis mengusulkan 
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perlu adanya perbaikan pada sektor metode ntuk lebih efisien dan meminimalkan 

kegagalan pada sektor metode ini. dengan membuatkan jig infection pada alur 

produksi setelah proses bending. 

5.2.1 Rencana Perbaikan 

Faktor    : Part miring yang lolos infeksi 

Rencana Perbaikan  : Membuat Jig Infection untuk mendeteksi 

kemiringan dan memperbaiki alur proses yang lebih optimal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 2 Jig Infection 

Gambar 5 .3 Alur Produksi Yang Sudah Diperbaiki 



 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis kecacatan produk JK-6050 di PT. Pamindo Tiga T 

dengan menggunakan metode DMAIC dapat disimpulkan : 

1. Kecacatan yang paling tertinggi pada JK-6050 yaitu part miring 

dengan total kecacatan 478 dengan persentase 95% dan yang paling 

terendah adalah Spring back dengan total kecacatan sebesar 25 

dengan persentase 5% selama 1 periode yaitu bulan juni 2014 

sampai mei 2015, dan Mode kegagalan yang tertinggi yaitu Part 

miring lolos infeksi dengan nilai RPN sebesar 100 dan nilai RPN 

yang terendah dengan nilai 16 yaitu Settingan mesin kurang teliti.  

2.  Dari rekomendasi perbaikan dengan menggunakan metode FMEA 

didapatkan hasil yang cukup signifikan yaitu terdapat mode 

kegagalan  dalam alur prosesnya yang kurang optimal. part miring 

yang lolos infeksi  dengan memperbaiki alur proses dan membuat jig 

infection menjadikan alur yang akan lebih optimal dan efisien dalam 

pengerjaan produksi JK-6050. dan  akan terdeteksi kemiringan oleh 

beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecacatan tersebut.



69 

 

 

 

6.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan melihat hasil yang diperoleh dari 

perhitungan data-data yang ada, maka penulis akan mencoba memberikan saran-

saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan, khusunya PT. Pamindo 

Tiga T, saran-saran yang bisa penulis kemukakan antara lain : 

1. Peningkatan dan penambahan pelatihan kepada operator terutama operator 

baru sehingga performa/kinerja dari proses dapat meningkat dan mengurangi 

variasi. Hal ini didasarkan pada banyaknya kesalahan yang diakibatkan faktor 

manusia. 

2. Melakukan pengecekan mesin yang rutin juga dapat meminimalkan tingkat 

kesalahan yang disebabkan oleh mesin. Oleh karena itu perawatan mesin 

yang rutin dapat menjaga kestabilan mesin saat berproduksi, agar reject part 

miring bisa di reduce sekecil mungkin. dan mengganti mesin produksi yang 

sudah tua dengan mesin yang baru agar menambah performa mesin lebih 

optimal dan tidak terjadi kesalahan/kegagalan kembali oleh faktor mesin. 

3. Para karyawan harus mengetahui dan menyadari pentingnya tindakan yang 

sesuai dengan SOP dan intruksi kerja terhadap kualitas produk sebagai hasil 

pekerjaannya. 

4. Pembuatan Jig Inpection. untuk mengurangi dan meminimalisasikan 

kegagalan atas faktor mesin dan manusia. 
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Lampiran II 

 

 

 

Pedoman Wawancara 

 

1. Jenis produk yang dihasilkan PT. Pamindo Tiga T dibedakan berdasarkan 

apa? 

2. Bagaimana sejarah berkembangnya PT. Pamindo Tiga T ? 

3. Berapa banyak macam produk yang dihasilkan jika dilihat dari bahan baku, 

mesin dan peralatan serta proses produknya? 

4. Bagaimana sistem pengendalian kualitas produk PT. Pamindo Tiga T ? 

5. Apa yang menyebabkan produk akhir menjadi cacat ? 

6. Faktor apa saja yang mempengaruhi reject JK-6050 ? 

7. Bagaimana perusahaan menanggapi atau menyikapi adanya produk cacat 

yang terjadi ? 

8. Apakah perusahaan menetapkan batas toleransi penyebab produk cacat ? 

9. Dari macam produk yang dihasilkan, produk mana yang banyak diminta 

konsumen dan banyak komplenan dari konsumen ? 

10. Berapa total produk yang dihasilkan untuk setiap bulan dari produk tertinggi 

yang diminta konsumen ? 

11.  Apakah PT. Pamindo Tiga T mengutamakan kualitas dalam menghasilkan 

produk akhir ? 

12. Apa yang dilakukan perusahaan jika menghadapi produk cacat yang melebihi 

batas toleransi ? 

13. Apakah PT. Pamindo Tiga T sudah melakukan Quality Control dalam 

memproduksi produk ? 

14. Apakah PT. Pamindo Tiga mempunyai bobot untuk menstandarkan 

permasalahan kualitas dari skala 1-5, mudah sekali, mudah, sedang, sulit, sulit 

sekali  ? 

 

 

  



Lampiran III 
 

PT. Pamindo Tiga T 

Manufacturing & Engineering 

 

 

Skala Severity 1-5 yang sudah distandarkan 

 

Skala 

Severity 

Tingkat keseriusan dampak yang 

ditimbulkan 

1 Aman 

2 Tidak serius 

3 Cukup serius 

4 Serius 

5 Sangat serius 

 

Skala Occurence 1-5 yang sudah distandarkan 

 

Skala Occurence  Frekuensi Kegagalan Terjadi 

1 Hampir tidak pernah terjadi 

2 Jarang terjadi 

3 Sering terjadi 

4 Sangat sering terjadi 

5 Hampir pasti terjadi (hampir selalu) 

 

Skala Detection 1-5 yang sudah distandarkan 

 

Skala Detection  Tingkat kesulitan control untuk dilakukan 

1 Mudah (ada metode untuk menyelesaikanya) 

 

2 
Cukup mudah 

3 Sedang 

4 Cukup sulit 

5 Sulit (hampir tidak mungkin dilakukan) 

 

 

 

 



 

 

Lampiran IV 

 

 

Lembar Wawancara 

 

 

1. Apa yang menyebabkan terjadinya reject Part Miring Lolos Infeksi ? 

Seberapa serius terjadinya ? 

a. Aman 

b. Tidak serius 

c. Cukup Serius 

d. Serius 

e. Sangat Serius 

Seberapa sering terjadinya ? 

a. Hampir tidak pernah terjadi 

b. Jarang terjadi 

c. Sering terjadi 

d. Sangat sering terjadi 

e. Hampir pasti terjadi 

Seberapa sulit terjadinya ? 

a. Mudah 

b. Cukup mudah 

c. Sedang 

d. Cukup sulit 

e. Sulit 

2. Apa yang menyebabkan terjadinya reject Part Miring oleh performa umur 

mesin yang sudah tua? 

Seberapa serius terjadinya ? 

a. Aman 

b. Tidak serius 

c. Cukup Serius 

d. Serius 

e. Sangat Serius 

Seberapa sering terjadinya ? 

a. Hampir tidak pernah terjadi 

b. Jarang terjadi 

c. Sering terjadi 

d. Sangat sering terjadi 

e. Hampir pasti terjadi 

Seberapa sulit terjadinya ? 

a. Mudah 

b. Cukup mudah 

c. Sedang 

d. Cukup sulit 

e. Sulit 



3. Apa yang menyebabkan terjadinya reject Part Miring oleh kondisi 

lapangan yang panas dan bising? 

Seberapa serius terjadinya ? 

a. Aman 

b. Tidak serius 

c. Cukup Serius 

d. Serius 

e. Sangat Serius 

Seberapa sering terjadinya ? 

a. Hampir tidak pernah terjadi 

b. Jarang terjadi 

c. Sering terjadi 

d. Sangat sering terjadi 

e. Hampir pasti terjadi 

Seberapa sulit terjadinya ? 

a. Mudah 

b. Cukup mudah 

c. Sedang 

d. Cukup sulit 

e. Sulit 

4. Apa yang menyebabkan terjadinya reject Part Miring karena Material 

cutting yang miring? 

Seberapa serius terjadinya ? 

a. Aman 

b. Tidak serius 

c. Cukup Serius 

d. Serius 

e. Sangat Serius 

Seberapa sering terjadinya ? 

a. Hampir tidak pernah terjadi 

b. Jarang terjadi 

c. Sering terjadi 

d. Sangat sering terjadi 

e. Hampir pasti terjadi 

Seberapa sulit terjadinya ? 

a. Mudah 

b. Cukup mudah 

c. Sedang 

d. Cukup sulit 

e. Sulit 

5. Apa yang menyebabkan terjadinya reject Part Miring oleh settingan mesin 

yang kurang teliti? 

Seberapa serius terjadinya ? 

a. Aman 

b. Tidak serius 

c. Cukup Serius 

d. Serius 

e. Sangat Serius 



Seberapa sering terjadinya ? 

a. Hampir tidak pernah terjadi 

b. Jarang terjadi 

c. Sering terjadi 

d. Sangat sering terjadi 

e. Hampir pasti terjadi 

Seberapa sulit terjadinya ? 

a. Mudah 

b. Cukup mudah 

c. Sedang 

d. Cukup sulit 

e. Sulit 
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RPN 
Recommended 

Action 

Bending, 

Cutting 
Part miring lolos infeksi 

Tidak terdeteksi 

kemiringan 
5 

Dikarenakan belum 

adanya jig infeksi 

untuk mendeteksi 

kemiringan 

4 
Pengecekan 

secara berkala 
5 100 

Membuatkan jig 

infection dan 

mengecek hasil 

produksi secara 

berkala 

Bending, 

Cutting 
Umur mesin sudah tua 

Mengurangi 

Perfoma mesin 
4 

Terjadi 

dikarenakan kinerja 

mesin yang kurang 

optimal dan kurang 

perawatan 

4 

Pemeliharaan 

mesin secara rutin 

untuk menjaga 

kinerja mesin. 

3 48 

Penggantian mesin 

yang sudah tua 

dengan mesin yang 

baru. 

Bending, 

Cutting 
Kondisi lapangan bising dan panas 

Menganggu 

konsentrasi 

pegawai 
3 

Terjadi karena 

tidak adanya 

peredam suara dan 

banyaknya asap 

produksi 

3 Tidak ada 3 27 

Pemberian masker 

dan alat pelindung 

telinga (Ear Plug)  

Cutting 
 

Material hasil cutting miring 

Tidak sesuai 

standar 
3 

Terjadi 

dikarenakan 

peletakan material 

miring 

3 

Harus 

diperhatikan pada 

saat peletakan 

material 

2 18 

Diberikan 

pengetahuan atau 

pelatihan untuk 

mengurangi part 

miring kembali 

Bending, 

Cutting 
Settingan mesin kurang teliti 

Hasil output 

yang dihasilkan 

tidak baik 
2 

Terjadi karena 

operator kurang 

konsentrasi dan 

pemahaman yang 

minim 

2 

Mengecek ke 

setiap lini 

produksi untuk 

melihat kinerja 

pegawai 

4 16 

Diberikan 

pengetahuan atau 

workshop tentang 

SOP yang baik 



 
 

Lampiran V 
PT. Pamindo Tiga T 

Manufacturing & Engineering 

 
 

No 
Jenis 

Kerusakan 

Jumlah 

Reject (Pcs) 

Kerusakan 

(%) 

Kumulatif 

(%) 

1 Part Miring 478 95% 95% 

2 Spring Back 25 5% 100% 

Total 503  

 

 
 
 

 

Penyebab Kegagalan 

 

RPN Presentase Kumulatif 

Part miring lolos infeksi 100 33% 7% 

Umur mesin sudah tua 48 27% 33% 

Kondisi lapangan bising dan panas 27 20% 67% 

Material hasil cutting miring 18 13% 80% 

Settingan mesin kurang teliti 16 7% 100% 

 

 

Part Miring Spring Back

Jumlah Reject 478 25

Kumulatif 95% 5%
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