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ABSTRACT 

 

PT.TES is a manufacturing company engaged in the food industry. One 

product that is Cappuccino, Susu Full Cream and Cafe Blanca. In an effort to 

support the quality policy PT.TES particularly in the production process, namely by 

reducing lost time due to a technical malfunction (technical breakdown) on the 

wrapping machine. Technical breakdown divided into two, namely mechanical 

breakdown and electrical breakdown. Based on data from electrical Pareto, lost time 

due to downtime biggest pieces of packaging are not standard (ngacak). Therefore, it 

is necessary for an improvement by implementing the PDCA cycle system, namely 

with an improved method of Quality Control Circle (QCC). The Quality Control 

Circle 8 step 7 tools are expected to determine the factors that cause downtime pieces 

are not standard on the packaging and determine improvements that need to be done 

in order to reduce downtime pieces are not standard on the product packaging. From 

analysis diagram fishbone, the factors that cause downtime pieces of packaging 

products are not high standards are: Factors Engineering (Bracket Fiber Optic can 

not unfurl cello well, the sensor can not read eyemark cello), Human Factors 

(Cleaning engine sensors less clean, less cares the condition of the machine, install 

the cello is not true), factor method (method of pouring the mixture into the hopper is 

not good, how to install the cello is not true), Environmental factors, production line 

area full of coffee powder dust). Improvements were made to reduce downtime pieces 

nonstandard product packaging is to modify the fiber optic bracket. Data for the 

week of 35-41 to an average downtime pieces nonstandard packaging products for 

5171 minutes per month, while in the 42-48 weeks or after repairs be 2170 minutes 

per month. That means that by modifying the fiber optic bracket on wrapping 

machines, decrease downtime pieces nonstandard product packaging that is equal to 

3001 minutes / month. Reduce the downtime results when converted into production 

is 135 045 pcs or 1125 cardboard. 

 

Keywords: QCC, Downtime, Quality 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

v 

 

ABSTRAK 

 

PT.TES adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri 

makanan. Salah satu produknya yaitu Cappuccino, Susu Full Cream dan Cafe Blanca. 

Dalam usaha mendukung kebijakan mutu PT.TES khususnya di bagian proses 

produksi, yaitu dengan mengurangi lost time akibat kerusakan teknis (technical 

breakdown) pada mesin wrapping. Technical breakdown dibagi menjadi 2 yaitu 

mechanical breakdown dan electrical breakdown. Berdasarkan data pareto elektrikal, 

lost time terbesar adalah akibat downtime potongan kemasan yang tidak standar 

(ngacak). Oleh karena itu perlu dilakukan suatu perbaikan dengan menerapkan sistem 

PDCA cycle yaitu dengan metode perbaikan Quality Control Circle (QCC). Dengan 

Quality Control Circle 8 langkah 7 alat diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor 

yang menyebabkan downtime potongan tidak standar pada kemasan dan mengetahui 

perbaikan yang perlu dilakukan guna mengurangi downtime potongan tidak standar 

pada kemasan produk. Dari analisa diagram fishbone, faktor-faktor penyebab 

downtime potongan kemasan produk tidak standar tinggi adalah: Faktor Mesin 

(Bracket Fiber Optic tidak dapat membentangkan cello dengan baik, sensor tidak 

dapat membaca eyemark cello), Faktor Manusia (Cleaning sensor mesin kurang 

bersih, kurang pedulinya terhadap kondisi mesin. memasang cello tidak benar), 

Faktor Metode (Cara penuangan adukan ke hopper kurang baik, cara pemasangan 

cello tidak benar), Faktor Lingkungan, area line produksi yang penuh debu serbuk 

kopi). Perbaikan yang dilakukan guna mengurangi downtime potongan kemasan 

produk tidak standar adalah dengan memodifikasi  bracket fiber optic. Data pada 

minggu ke 35-41 rata-rata downtime potongan kemasan produk tidak standar sebesar 

5171 menit per bulan, sedangkan pada minggu ke 42-48 atau setelah perbaikan 

menjadi 2170 menit per bulan. Hal itu berarti dengan memodifikasi bracket fiber 

optic pada mesin wrapping, terjadi penurunan downtime potongan kemasan produk 

tidak standar yaitu sebesar 3001 menit/bulan. Hasil reduce downtime tersebut jika 

dikonversikan ke dalam hasil produksi yaitu 135.045 pcs atau 1125 karton. 

 

Kata kunci: QCC, Downtime, Kualitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi perdagangan, kunci untuk meningkatkan daya saing 

suatu perusahaan adalah kualitas. Hanya perusahaan yang mampu menghasilkan 

barang atau jasa yang berkualitas kelas dunia yang dapat memenangkan 

persaingan global dan perusahaan yang dikelola dengan baik yang akan bertahan 

hidup. Kualitas disini bukan berarti barang dan jasa yang dihasilkan saja, tetapi 

juga kualitas dalam segala hal yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber 

daya manusia, proses dan lingkungan. 

Di dalam suatu perusahaan untuk mencapai kualitas, semua karyawan 

harus terlibat di dalamnya dari top management sampai yang terbawah. Dalam 

sistem manajemen modern, tidak hanya level top management yang berhak dalam 

menentukan langkah-langkah dalam upaya pengambilan keputusan, tetapi 

karyawan di tingkat bawah juga harus dilibatkan dalam memberikan masukan-

masukan dalam usaha perbaikan sistem kerja untuk mencapai sasaran mutu.
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Di dalam suatu pencapaian kualitas banyak sekali hal yang harus 

diperhatikan salah satunya adalah biaya. Sebagai contoh jika dalam memproduksi 

suatu produk dengan tingkat kecacatan tinggi, maka ongkos untuk produk cacat 

ini harus diperhitungkan. Semakin banyak cacat/waste, ongkos proses produksi 

yang terbuang pun menjadi lebih tinggi. Untuk itu diharapkan semua pihak yang 

terlibat dalam proses produksi harus berusaha menekan terjadinya waste atau 

cacat agar ongkos produksi bisa digunakan secara optimal dan keuntungan pun 

bisa tercapai.  

PT.TES adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri 

makanan. Salah satu produknya yaitu T.Cappuccino, T.Susu Full Cream dan 

Kpk.Cafe Blanca. Dalam usaha mendukung kebijakan mutu PT.TES khususnya di 

bagian proses produksi, yaitu dengan mengurangi lost time akibat kerusakan 

teknis (technical breakdown) pada mesin wrapping. 

 

Gambar 1.1 Persentase Downtime Six Big Losses (SBL) 

Week 35 – Week 41 Tahun 2015 
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Gambar 1.2 Persentase Technical Breakdown Week 35 – Week 41 

Technical breakdown dibagi menjadi 2 yaitu mechanical breakdown dan 

electrical breakdown. Berdasarkan data pareto elektrikal di atas, lost time terbesar 

adalah akibat downtime potongan kemasan yang tidak standar (ngacak). Waste 

yang dihasilkan akibat potongan yang tidak standar ini sangat tinggi, terkadang 

sampai menimbulkan komplain baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu 

perlu dilakukan suatu perbaikan dengan menerapkan sistem PDCA cycle yaitu 

dengan metode perbaikan Quality Control Circle (QCC).  

Dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas, pasti ada macam-

macam hambatan ataupun masalah yang terjadi. Seorang pemimpin dan karyawan 

yang terlibat harus menentukan metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Salah satu metode dalam menyelesaikan masalah yang sesuai dengan pandangan 

manajemen modern adalah dengan penerapan Quality Control Circle (QCC) yang 

merupakan salah satu bentuk visualisasi dari Total Quality Management (TQM). 
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Dengan memandang permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk 

memberikan judul “MENGURANGI DOWNTIME POTONGAN KEMASAN 

TIDAK STANDAR PRODUK DENGAN MENGGUNAKAN METODE 

QUALITY CONTROL CIRCLE (QCC) DI PT.TES” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang 

akan penulis bahas antara lain: 

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan downtime potongan tidak 

standar pada kemasan produk sangat tinggi? 

2. Perbaikan seperti apa yang perlu dilakukan guna mengurangi downtime 

potongan tidak standar pada kemasan produk? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini penulis membatasi masalah agar 

pembahasannya terarah dan mempunyai batasan yang jelas sehingga mendapatkan 

hasil yang optimal, oleh karena itu perlu diadakan pembatasan-pembatasan 

masalah sebagi berikut: 

1. Penelitian dilakukan di line 2 PT.TES. 

2. Obyek yang diteliti adalah area mesin wrapping. 

3. Periode data yang dipakai sebagai bahan analisa adalah data proses 

produksi periode September 2015 – Desember 2015. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan downtime potongan tidak 

standar pada kemasan produk sangat tinggi. 

2. Mengetahui perbaikan yang perlu dilakukan guna mengurangi downtime 

potongan tidak standar pada kemasan produk. 

1.5 Metode Penelitian 

 

Metode penelitian atau teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan 

beberapa teknik berikut:  

1. Penelitian Lapangan  

Penelitian lapangan adalah proses penelitian yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek-obyek 

pengamatan yang menjadi pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan 

maksud untuk mendapat data dan materi secara langsung yang benar-benar 

terjadi didalam praktek. 

2. Wawancara 

Wawancara secara langsung ditujukan kepada pimpinan, staff dan 

karyawan dengan maksud mendapatkan data yang bersifat obyektif 

mengenai motif terjadinya suatu masalah yang melatar belakangi 

timbulnya suatu perubahan tertentu dari obyek yang diamati. 

3. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah proses penelitian yang dilakukan dengan 

mempelajari berbagi bentuk bahan-bahan. Hal ini dilakukan dengan 

maksud untuk mengetahui dan menjalani semua bahan-bahan tertulis yang 

ada kaitannya dengan pokok permasalahan sehingga memperoleh data 

yang menyangkut teori-teori yang diperlukan.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian “MENGURANGI DOWNTIME POTONGAN 

KEMASAN PRODUK TIDAK STANDAR DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE QUALITY CONTROL CIRCLE (QCC) DI PT.TES” yang akan 

dilakukan, penulis berpedoman pada kriteria penyusunan laporan dan 

membaginya menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu 

dengan format sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, sampai 

sistematika penulisan laporan.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dalam mendukung 

pemecahan masalah yang dibahas seperti pengertian QCC, Six big losses, sistem 

pengendalian dalam QCC, dan lain-lain. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam 

memecahkan permasalahan, rancangan penelitian, variabel pengukuran penelitian, 

tabel pengukuran, teknik pengumpulan data, alat ukur penelitian, dan langkah-

langkah pemecahan masalah serta menyajikan data-data dan fakta yang 

dikumpulkan sebagai bukti permasalahan yang diangkat, sehingga harus 

dilakukan perbaikan yaitu dengan metode Quality Control Circle (QCC). Serta 
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menampilkan bagaimana pengolahan data tersebut diolah sehingga menghasilkan 

suatu analisa masalah dan hasil pengolahan data yang dilakukan.  

BAB IV: PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi pengumpulan data perusahaan baik data primer maupun data 

sekunder. Kemudian data-data tersebut diolah dan akan diketahui hasilnya. 

BAB V: ANALISA HASIL 

 Bab ini membahas mengenai analisa terhadap hasil perbaikan yang 

dilakukan dari segi produktivitas (hasil produk) dan efisiensi dari langkah-langkah 

improvement yang dilakukan dengan metode QCC. 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini memberikan kesimpulan-kesimpulan dari keseluruhan hasil 

penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yag 

bermanfaat bagi perusahaan berdasarkan hasil analisa data perbaikan yang 

dilakukan melalui metode Quality Control Circle (QCC). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Produksi 

Manajemen produksi dan operasi merupakan manajemen dari suatu sistem 

informasi yang mengkonversikan masukan (inputs) menjadi keluaran (outputs) 

yang berupa barang atau jasa. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi 

produksi dan operasi memerlukan serangkaian kegiatan yang merupakan suatu 

sistem. Sistem produksi mempunyai unsur-unsur yaitu masukan, 

pentransformasian dan keluaran. Sedang produksi dan operasi merupakan suatu 

sistem untuk meyediakan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan dan akan 

dikombinasi oleh anggota masyarakat. 

Yang dimaksud dengan sistem adalah merupakan suatu rangkaian unsur-

unsur yang saling terkait dan dan tergantung serta saling pengaruh-mempengaruhi 

satu dengan yang lainnya, yang keseluruhannya merupakan suatu kesatuan bagi 

pelaksanaan kegiatan bagi pencapaian suatu tujuan tertentu. Sedangkan yang 

dimaksud dengan sistem produksi dan operasi adalah suatu keterkaitan unsur-

unsur yang berbeda 
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secara terpadu, menyatu dan menyeluruh dalam pentransformasian masukan 

menjadi keluaran. 

Sistem produksi mempunyai masukan yang dapat berupa, bahan baku, 

komponen atau bagian dari produk, barang setengah jadi, formulir-formulir, para 

pemesan atau langganan dari para pasien. Keluaran dari sistem produksi dapat 

berupa barang jadi, barang setengah jadi, bahan-bahan kimia, pelayanan kepada 

pembeli dan pasien, formulir-formulir yang telah selesai diisi dan diproses. 

Pentransformasian informasi dalam sistem produksi dan operasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan model-model matematis, terutama guna 

menggambarkan dan memprediksi hubungan fungsi-fungsi yang ada dalam sistem 

produksi dan operasi. Sebagai contoh penggunaan model-model matematis dalam 

sistem produksi dan operasi terdapat dalam pemecahan optimisasi produksi, 

optimisasi biaya produksi, optimisasi persediaan, optimisasi keseimbangan 

kapasitas dan lain-lain. Model-model yang digunakan sangat bermanfaat bagi 

penganalisisan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

2.2 Proses Produksi 

Kegiatan utama yang bersangkutan dengan manajemen produksi adalah 

proses produksi. Proses adalah cara, metode dan teknik bagaimana sesungguhnya 

sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan dana) yang ada diubah untuk 

memperoleh suatu hasil. Sedangkan produksi adalah kegiatan untuk menciptakan 

atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Jadi proses produksi dapat 

diartikan sebagai cara, metode dan teknik untuk menciptakan atau menambah 
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kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga 

kerja, mesin, bahan-bahan dan dana) yang ada. 

Jenis-jenis proses produksi itu sangatlah banyak. Tetapi yang umum 

terdapat 2 jenis proses produksi yaitu: 

1. Proses produksi terus-menerus (continuous processes) adalah suatu proses 

produksi yang mempunyai pola atau urutan yang selalu sama dalam 

pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan. 

2. Proses produksi terputus-putus (intermitten processes) adalah suatu proses 

produksi dimana arus proses yang ada dalam perusahaan tidak selalu 

sama. 

2.3 Six Big Losses 

Dalam konsep Total Productive Maintenance/Manufacturing, musuh utama 

yang wajib diberantas oleh tim produksi adalah Six Big Losses. Jika ke lantai 

produksi, masalah umum yang sering dijumpai adalah peralatan produksi tidak 

beroperasi dengan baik sehingga mempengaruhi proses lainnya. OEE ini mengukur 

apakah peralatan produksi tersebut dapat bekerja dengan normal atau tidak. OEE 

meng-highlights 6 kerugian utama (the six big losses) penyebab peralatan produksi 

tidak beroperasi dengan normal (Denso, 2006, p. 6), yaitu: 

1. Breakdown (Down Time Loss), yang termasuk ini bisa berupa tooling 

failures, unplanned maintenance, general breakdowns, equipment 

failures, dan sejenisnya. 

2. Setup and Adjustment (Down Time Loss), yang termasuk kelompok ini di 

antaranya setup/ changeover, material shortages, operator shortages, major 

adjustment dan warm-up time. Intinya, masalah ini muncul karena adanya 
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waktu yang “tercuri” saat setup atau changeover. Small Stops (Speed 

Loss), yang mendaftar dalam gerombolan ini di antaranya obstructed 

product flows, component jams, misfeed, sensor blocked, delivery blocked 

dan cleaning. indikator masalah ini adalah berhentinya mesin tidak lebih 

dari lima menit dan tidak membutuhkan personel maintenance. 

3. Reduced Speed (Speed Loss), yang termasuk dalam deretan ini di antaranya 

adalah rough running, under nameplate capacity, under design capacity, 

equipment wear dan operator inefficiency. Biang keladi munculnya masalah 

ini karena kecepatan proses berada di luar batas toleransi nameplate 

capacity. 

4. Start-up Reject (Quality Loss), yang terdaftar dalam group ini di 

antaranya scrap, rework, in-process damage, in-process 

expiration dan incorrect assembly. Reject ini biasanya terjadi proses warm-

up dan bisa juga karena disebabkan oleh kekeliruan set-up mesin. 

5. Production Rejects (Quality Loss), yakni reject yang terjadi selama proses 

produksi. 

Kemudian, jika kelima hal di atas disarikan, maka bisa disimpulkan bahwa 

terdapat tiga jenis kerugian terkait dengan proses produksi yang harus diantisipasi, 

yakni breakdown loss, speed loss dan quality loss. 

2.4 Quality Control Circle (QCC) 

2.4.1 Definisi QCC  

 Quality Control Circle (QCC) adalah merupakan kelompok yang terdiri dari 

karyawan dengan pekerjaan sejenis yang bertemu secara berkala untuk membahas 
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dan memecahkan masalah pekerjaan dan lingkungannya dengan tujuan untuk 

meningkatkan mutu dengan menggunakan perangkat kendali mutu. 

2.4.2 Tujuan QCC  

 Tujuan QCC adalah suatu maksud terarah dari penerapan metode QCC 

yang ditentukan untuk keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Adapun 

Quality Control Circle mempunyai 8 tujuan utama, yaitu: 

1. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. 

2. Meningkatkan keterlibatan karyawan dalam pemecahan masalah. 

3. Menggalang kerjasama kelompok. 

4. Menanamkan kesadaran terhadap pencegahan masalah. 

5. Meningkatkan motivasi karyawan. 

6. Meningkatkan komunikasi dalam kelompok. 

7. Meningkatkan hubungan atasan dan bawahan. 

8. Meningkatkan mutu. 

2.4.3 Ciri-Ciri Umum QCC 
 
 

 Quality Control Circle merupakan mekanisme formal dan dilembagakan 

yang bertujuan untuk mencari pemecahan persoalan dengan memberikan tekanan 

pada partisipasi dan kreativitas diantara karyawan. Kelompok kecil pekerja 

terlibat dalam suatu proses pengkajian bersama untuk menyingkapkan dan 

memecahkan persoalan yang berkaitan dengan pekerjaan. Setiap kelompok juga 

bertindak sebagai mekanisme pemantau yang membantu organisasi dalam 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan dalam memantau kesempatan. 

Mekanisme ini meneliti lingkungan  sekitarnya untuk melihat kesempatan, tidak 

menunggu bergerak kalau persoalan timbul, dan tidak menghentikan kegiatannya 
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kalau suatu persoalan telah ditemukan dan dipecahkan. Itu berarti bahwa, untuk 

kebaikan organisasi sebesar-besarnya, Quality Control Circle harus bekerja terus 

menerus dan tidak tergantung pada proses produksi. Jumlah anggota dalam setiap 

kelompok berlainan tergantung pada kebijaksanaan organisasi. Biasanya jumlah 

tersebut berkisar antara tiga sampai dua puluh karyawan, dengan rata-rata anggota 

kelompok dari delapan sampai sepuluh orang. Para anggota mengadakan 

pertemuan secara teratur dan mempelajari kecakapan pergaulan dan metode 

statistic yang berkaitan dengan pemecahan persoalan dan memilih serta 

memecahkan persoalan. Pertemuan dilakukan baik dalam jam kerja normal, 

dengan persetujuan pengawas, dan diluar jam kerja biasa, berdasarkan inisiatif 

karyawan sendiri. Keanggotaan kelompok bersifat sukarela. Pertemuan dipimpin 

oleh kepala kelompok. Dalam kebanyakan hal, perenan tersebut dijalankan oleh 

pengawas lini pertama. Kepala tidak mempunyai kekuasaan terhadap anggota 

lainnya tapi lebih merupakan seorang moderator pembicaraan yang memperlancar 

proses pemecahan persoalan. Dengan kata lain tugasnya adalah melengkapi 

pekerjaan yang satu dengan yang lain dan bukan mengendalikan. Kebanyakan 

organisasi juga menggunakan fasilitator. Fasilitator mempersiapkan program 

latihan, memberikan latihan dan bimbingan yang terus menerus bagi para kepala 

kelompok, dan atas permintaan, memberikan latihan bagi anggota tim. Kalau 

anggota kelompok menjadi semakin banyak, sebagian organisasi juga 

menggunakan coordinator, yang bertindak sebagai penghubung antara fasilitator 

dan panitia pengarah kelompok QCC dan menajemen menengah. 
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2.4.4 Prinsip-Prinsip QCC  

 Agar quality control circle berhasil dilakukan harus menerapkan 

prinsip-prinsip dalam QCC yaitu: 

1. Quality First 

 Menempatkan peningkatan mutu diatas peningkatan penjualan, 

penekanan biaya dan peningkatan efisiensi. 

2. Costumer Focused (Internal & Eksternal) 

 Memahami „costumer needs and wants‟ berdasarkan fakta, yaitu 

barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan. 

3. Next Process is Your Costumer 

 Setiap pemakai, penerima, pengolah atau penerus dari hasil kerja kita 

adalah pelanggan kita dan kita harus tahu bagaimana melayani pelanggan 

agar puas. 

4. People Building First 

 Peningkatan mutu dimulai dan diakhiri dengan pelatihan/pendidikan, 

dan pelatihan dikelas saja tidak cukup, tetapi juga on-the-job-training. 

5. Focusing On Priorities 

 Selesaikanlah masalah yang sesuai dengan prioritas yang mengacu 

pada prioritas „Top Management‟ yang ditetapkan berdasarkan data/fakta. 

6. Control by Facts and Data 

 Jangan menerima laporan yang tidak didasari dengan data atau fakta, 

dan jangan menyampaikan laporan yang tidak didasari dengan data atau 

fakta. 

7. Process vs Result Oriented 
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 Mutu barang atau jasa diciptakan pada saat diproses, sehingga saat 

diinspeksi akhir sudah terlambat untuk menjamin terjadinya mutu dan 

untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu setiap pekerjaan tidak dapat 

dikendalikan pada hasilnya tetapi pada prosesnya. 

8. Control of Variation 

 Variabilitas = musuh # 1 dari mutu. Oleh karena itu perlu untuk 

memantau variasi proses dengan menggunakan metoda statistic, dan 

menganalisa penyebab utamanya dalam rangka melakukan tindakan 

perbaikan. 

9. PDCA Cycle 

 Kegiatan pengendalian dilakukan dengan menggunakan prinsip Plan-

Do-Check-Action. Pengendalian dimulai dari proses awal hingga hasil 

akhir dan tindakan penanggulangan vs pencegahan. Dan dikenal sebagai 

Siklus Deming. Siklus Deming adalah model perbaikan berkesinambungan 

yang dikembangkan oleh seorang pionir TQM, yaitu Dr. W. Edwards 

Deming. 

 

 

 

 

 

 

ACTION   PLAN 

 

 

CHECK        DO 

     3            2 
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 Gambar 2.1. Siklus Deming 

10. Up Stream Management 

 Mutu yang diinginkan pelanggan sangat tergantung pada keputusan 

mutu pada proses awal, seperti marketing, planning, R&D dan 

engineering. 90 % mutu produk ditentukan pada tahap disain dan hanya 10 

% pada tahap produksi, inspeksi atau pelayanan purna jual. 

11. Preventing Recurring Problems 

 Jangan melakukan  kesalahan yang sama, jangan memperbolehkan 

kesalahan yang sama, tetapkan tindakan preventif agar tidak terjadi lagi 

kesalahan dengan sebab yang sama. 

12. Control Starts with Measurable Goals 

 Tidak ada pengendalian tanpa adanya sasaran yang terukur. Manusia 

pada umumnya bertindak sesuai dengan bagaimana ia akan diukur, dan 

sasaran hendaknya SMART (Specific, Measureable, Attainable, Realistic, 

Time Frame). 

 

 

13. Don’t Blame Others 

 Instropeksi diri, sebelum menyalahkan orang lain. Karena 

menyalahkan orang lain tidak akan menyelesaikan permasalahan. Jadi bila 

kita menginginkan karyawan ikut memecahkan masalah, jangan 

dipersalahkan. 

14. Respect for Humanity 
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 Hargailah setiap karyawan sebagai manusia seutuhnya. Perlakukan 

mereka sebagai mitra, perlakukan mereka sesuai dengan harkatnya sebagai 

manusia, perlakukan mereka sebagai orang dewasa, dan perlakukan 

mereka sebagai subyek bukan obyek. 

15. Team Work 

 Kerjasama antar pribadi, antar fungsi (horizontal) antar lapisan 

(vertical). Melalui kerjasama kelompok akan tercapai hasil sinergistik, dan 

kerjasama akan terjadi, bila masing-masing memiliki visi, misi, sasaran 

dan masalah yang sama. 

2.4.5 Asas-Asas Pokok QCC  

 Asas-asas pokok dalam melaksanakan Quality Control Circle adalah 

sebagai berikut: 

1. Asas Pembangunan Manusia 

 Sejarah QCC adalah sejarah yang bertolak belakang dari upaya 

pemecahan masalah penempatan peranan manusia yang lebih bermakna 

khususnya para pekerja pelaksana dalam pemecahan masalah pekerjaan. 

Titik tolak falsafah pembangunan manusia yang tanpa batas ini hendaknya 

senantiasa dipertahankan agar dalam menghadapi berbagai masalah 

produktivitas, asas ini tidak ditinggalkan sehingga QCC akan tetap 

menjadi QCC yang dicita-citakan. 

2. Asas Dinamika Kelompok dan Kerjasama Kelompok 

 Suatu upaya dan karya QCC adalah upaya dan karya bersama 

kelompok, yang artinya kemajuan, dan keberhasilan QCC adalah 

bertumpu pada sumber daya kekuatan-kekuatan kelompok yang saling 
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menunjang dan saling mengindahkan, sehingga semua pihak yang 

berkepentingan terhadap keberhasilan QCC hendaknya senantiasa ikut 

serta dalam mengarahkan dan memelihara kelompok atau gugus ini 

sehingga kelompok ini akan tetap bertahan menjadi kelompok dan bukan 

sejumlah orang yang dikumpulkan semata-mata. 

2.4.6 Delapan Langkah Pemecahan Masalah Dalam QCC  

 Didalam Quality Control Circle, dalam menyelesaikan permasalahan 

kualitas mempunyai 8 langkah dan 7 alat. Adapun  delapan langkah pemecahan 

masalah mutu tersebut antara lain: 

Langkah 1: Menentukan Pokok Masalah 

 Masalah merupakan perbedaan antara harapan dan kenyataan. 

Sedangkan identifikasi masalah dalam QCC adalah menentukan satu masalah 

yang akan dipecahkan dalam QCC. Manfaat dari menentukan pokok masalah 

adalah memfokuskan pokok bahasan yang akan diperbaiki. 

 

Cara mengidentifikasi masalah: 

a. Dijabarkan dari quality obyektif perusahaan. 

b. Dengan melakukan sumbang saran (Brainstorming) secara bebas antar 

anggota. 

c. Dari data yang sudah ada di tempat kerja. 

d. Bertanya kepada pelanggan. 

Langkah 2: Analisa Data dan Mencari Penyebab 
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 Dalam melakukan analisa data dari permasalahan adalah dengan 

menggunakan alat pengendalian mutu. Manfaat dari menganalisa data adalah 

menunjukkan adanya permasalahan serta memberi arah untuk perbaikan. 

Cara mencari penyebab: 

a. Pengumpulan data. 

b. Visualisasi dan analisa data dengan menggunakan grafik. 

c. Kesimpulan. 

d. Penetapan target perbaikan. 

Langkah 3: Menganalisa Penyebab 

 Dalam menganalisa sebab adalah dengan menggunakan diagram 

Ishikawa dari kesimpulan masalah pada analisa data serta membuktikan adanya 

keterkaitan hubungan sebab akibat. Manfaat dari menganalisa sebab antara lain: 

a. Menunjukkan akar masalah untuk diperbaiki agar masalah yang sama 

tidak muncul kembali. 

b. Membuktikan adanya hubungan / korelasi antara sebab dengan akibat. 

Langkah 4: Rencana Perbaikan 

 Rencana penanggulangan dilakukan dengan menyusun 

penanggulangan dari akar masalah dominan yang telah dipilih dari analisa sebab. 

Manfaat dari rencana penanggulangan antara lain: 

a. Memberikan pedoman bagaimana tahap-tahap pelaksanan perbaikan QCC. 

b. Digunakan sebagai control untuk memastikan bahwa rencana perbaikan 

dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. 

Tabel 2.1  Rencana Perbaikan 
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Langkah 5: Perbaikan 

 Melaksanakan perbaikan sesuai rencana perbaikan. 

Langkah 6: Periksa Hasil Perbaikan 

 Dalam memeriksa hasil perbaikan adalah dengan cara 

membandingkan hasil sesudah perbaikan dengan data sebelum perbaikan vs 

target. 

Langkah 7: Standarisasi 

No Faktor Apa Bagaimana Dimana Kapan Siapa 

 Berisi salah 

satu dari 

Man, 

Material, 

Method, 

Machine, 

Lingkungan 

Berisi 

sebab 

dominan 

dari 

masalah 

yang akan 

diperbaiki 

Berisi 

uraian tiap 

perbaikan 

yang akan 

dilaksanaka

n, yang 

diperoleh 

dari hasil 

pemikiran 

kreatif 

Dimana 

perbaikan 

yang akan 

dilaksanakan 

Batas 

waktu 

perbaikan 

Berisi nama 1 

orang 

penanggung 

jawab 

perbaikan 
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 Standarisasi adalah membakukan proses dan  output kerja yang lebih 

baik dari hasil pemecahan masalah QCC untuk menjamin output yang sesuai. 

Manfaat dari standarisasi adalah: 

a. Membakukan cara kerja yang lebih baik. 

b. Mencegah terulangnya kesalahan yang pernah terjadi. 

c. Sebagai basis untuk perbaikan. 

Langkah 8: Mencari Masalah Berikutnya 

 Langkah terakhir dalam gugus kendali mutu adalah menentukan 

masalah berikutnya yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah baru yang akan 

dipecahkan QCC pada siklus berikutnya yang tujuannya adalah menjaga 

kesinambungan perbaikan di perusahaan. 

2.4.7 Tujuh Alat Pemecahan Masalah Dalam QCC  

 Dalam sistem pengendalian mutu dikenal 7 macam alat bantu 

pengendalian mutu yaitu: 

1. Lembar Periksa (Check Sheet) 

 Lembar periksa adalah suatu formulir, dimana item-item yang akan 

diperiksa telah dicetak dalam formulir itu, dengan maksud agar data dapat 

dikumpulkan secara mudah dan ringkas. Penggunaan lembar periksa bertujuan 

untuk: 

a. Memudahkan proses pengumpulan data terutama untuk mengetahui 

bagaimana sesuatu masalah sering terjadi. Tujuan utama dari 

penggunaan lembar periksa adalah membantu mentabulasikan 

banyaknya kejadian dari suatu masalah tertentu atau penyebab tertentu. 
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b. Mengumpulkan data tentang jenis masalah yang sering terjadi. Dalam 

kaitan ini, lembar periksa akan membantu memilah-milah data 

kedalam kategori yang berbeda seperti penyebab-penyebab, masalah-

masalah dan lain-lain. 

c. Menyusun data secara otomatis sehingga data itu dapat dipergunakan 

dengan mudah. 

d. Memisahkan antara opini dan fakta. Kita sering berfikir bahwa ita 

mengetahui sesuatu masalah atau menganggap bahwa suatu penyebab 

itu merupakan hal yang sangat penting. Dalam kaitan ini, lembar 

periksa akan membuktikan opini kita itu apakah benar atau salah. 

  

 

Pada dasarnya lembar periksa dapat dibuat dengan menggunakan enam langkah 

utama sebagai berikut: 

a. Menjelaskan tujuan pengumpulan data. Adalah baik untuk memulai 

mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan hal-hal tersebut: 

 Apa yang menjadi masalah utama? 

 Mengapa data harus dikumpulkan? 

 Siapa yang mengumpulkan informasi yang sedang dikumpulkan 

dari informasi apa yang benar-benar dibutuhkan. Apakah informasi 

itu perlu diperinci berdasarkan departemen, hari, bulan, shift, 

mesin dan lain-lain. 

 Siapa yang akan mengumpulkan data? 
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b. Identifikasi apakah variabel atau atribut karakteristik yang sedang 

diukur? 

 Berkaitan dengan hal ini kita dapat mengikuti langkah-langkah 

spesifik, sebagai berikut: 

 Memulai memberikan judul dari lembar periksa itu. Pemberian 

judul harus tegas dan memberitahukan kepada orang tentang apa 

yang sedang dikaji. 

 Menulis hal-hal spesifik yang akan diukur pada lembar periksa itu. 

 Menentukan waktu dan tempat pengukuran. Dalam kaitan ini kita 

perlu memutuskan apakah ingin mengumpulkan informasi 

berdasarkan waktu, tempat atau berdasarkan waktu dan tempat. 

 Mulai mengumpulkan data untuk item yang sedang diukur. Dalam 

kaitan ini kita harus mencatat kejadian secara langsung pada 

lembar periksa. Akurasi data harus diperhatikan dalam setiap 

kegiatan pengumpulan data. 

 Menjumlahkan data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini kita 

harus menjumlahkan banyaknya kejadian untuk setiap kategori 

yang sedang diukur. 

 Memutuskan untuk mengambil tindakan perbaikan atas penyebab 

masalah yang sedang terjadi. Perlu diingat bahwa setiap tindakan 

perbaikan harus diambil berdasarkan fakta dan bukan hanya 

berdasarkan opini. Apabila ada hal-hal yang masih meragukan 

berkaitan dengan fakta yang ditemukan dalam pengumpulan data, 

kita perlu melakukan verifikasi data yang telah dikumpulkan. 
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    Tabel 2.2  Lembar Periksa (Check Sheet) 

Proses Yang Dilakukan  : 

Karakteristik Yang Diukur  :

Satuan Pengukuran  :

A B C D E F G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rata-Rata

Rata-Rata

LEMBAR PERIKSA UNTUK BAGAN X REVISI 1

No
Sub Group

Jumlah

 

2. Stratifikasi 

 Stratifikasi merupakan pengelompokan data berdasarkan 

keperluan analisa misal: shift, jenis kelamin, usia, penyebab, masalah, 

mesin, cacat dan lain-lain. 
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Manfaat dari melakukan stratifikasi adalah:  

a. Membantu mempermudah pengumpulan data. 

b. Mempermudah dan mempercepat analisa situasi dan masalah. 

c. Membantu menentukan sumber masalah. 

d. Mengetahui fokus pada item yang akan diamati. 

Stratifikasi dilakukan dengan cara: 

a. Menentukan item yang akan diamati. 

b. Menetapkan jenis pengelompokan data minimal 2 kelompok yang 

diduga ada perbedaan karakteristik. 

c. Menetapkan periode pengumpulan data. 

d. Mengumpulkan data sesuai dengan item yang akan diamati dan 

jenis pengelompokan data yang diduga mempunyai perbedaan 

karakteristik. 

 

 

 

Gambar 2.2  Diagram Stratifikasi 

3. Histogram 

 Histogram merupakan suatu diagram yang dapat menggambarkan 

penyebaran atau standar deviasi suatu proses. Data frekuensi yang 

diperoleh dari pengukuran menunjukkan suatu puncak pada suatu nilai 

tertentu. Variasi ciri khas kualitas yang dihasilkan disebut distribusi. 

Angka yang menggambarkan frekuensi dalam bentuk batang disebut 
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histogram. Histogram digunakan untuk menentukan masalah dengan 

memeriksa bentuk dispersi, nilai rata-rata, dan sifat dispersi. Histogram 

adalah grafik dari distribusi suatu variable. Tampilan histogram berupa 

petak-petak empat persegi panjang. Untuk membuat histogram, perlu 

dibuat sumbu utama dengan sudut 90 derajat. Sebagai sumbu horizontal 

(absis, sumbu X) adalah kelas-kelas atau nilai-nilai variable yang 

diobservasi, sedang sumbu vertical menunjukan frekuensi. Untuk 

histogram dari distribusi frekuensi bergolong, sebagai absisnya dapat 

digunakan batas nyata atau batas semu atau nilai tengah kelas. Petak segi 

empat didirikan diatas setiap kelas. Tinggi setiap petak sesuai dengan 

besarnya frekuensi dari tiap kelas. Luas setiap kelas sebanding dengan 

frekuensi dari masing-masing kelas dan luasnya sama dengan besarnya 

frekuensi dikalikan interval kelas. Dengan mempelajari penyebaran data-

data yang ada pada histogram dapat diidentifikasikan adanya pola 

penyimpangan data terhadap standard/ pesifikasi. 

 

 

 

 

Gambar 2.3  Diagram Histogram 

4. Diagram Pareto 
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Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukan masalah 

berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Masalah yang paling banyak 

terjadi ditunjukan oleh grafik batang pertama yang tertinggi serta 

ditempatkan pada sisi paling kiri, dan seterusnya sampai masalah yang 

paling sedikit terjadi ditunjukan oleh grafik batang terakhir yang terendah 

serta ditempatkan pada sisi paling kanan. Pada dasarnya diagram pareto 

dapat digunakan sebagai alat interpretasi untuk: 

a. Menentukan frekuensi relative dan urutan pentingnya masalah-masalah 

atau penyebab-penyebab dari masalah yang ada. 

b. Memfokuskan perhatian pada isu-isu kritis dan penting melalui 

pembuatan rangking terhadapa masalah-masalah atau penyebab dari 

masalah itu dalam bentuk yang signifikan. Penggunaan diagram pareto 

biasanya dikombinasikan dengan penggunaan lembar periksa (check 

sheet). Karena itu, sebelum membangun atau membuat diagram pareto, 

perlu diketahui penggunaan lembar periksa. 

Langkah-langkah pengerjaan dalam pembuatan diagram pareto adalah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan masalah apa yang akan diteliti, mengidentifikasikan 

kategori-kategori atau penyebab-penyebab dari masalah yang akan 

diperbandingkan. Setelah itu merencanakan dan mengumpulkan data. 

b. Membuat suatu ringkasan daftar atau tabel yang mencatat frekuensi 

kejadian dari masalah yang diteliti dengan menggunakan formulir 

pengumpulan data atau lembar periksa. 
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c.  Membuat daftar masalah secara berturut berdasarkan frekuensi kejadian 

dari yang tertinggi sampai yang terendah, serta menghitung frekuensi 

kumulatif, persentase dari total kejadian dan persentase dari total 

kejadian secara kumulatif. 

d. Menggambar dua buah garis vertical dan garis horizontal. 

 Garis Vertikal 

 Garis vertikal sebelah kiri: buatkan pada garis ini skala 

dari nol sampai total keseluruhan dari kerusakan. 

 Garis vertikal sebelah kanan: buatkan pada garis ini skala 

dari 0 % sampai 100 %. 

 Garis Horizontal 

Bagilah garis ini ke dalam banyaknya interval sesuai dengan 

banyaknya item masalah yang diklasifikasikan. 

 e.  Buatlah histogram pada diagram pareto. 

f. Gambarlah kurva kumulatif serta cantumkan nilai-nilai kumulatif (total 

kumulatif atau persen kumulatif) di sebelah kanan atas dari interval 

setiap item masalah. 

g.  Memutuskan untuk mengambil tindakan perbaikan atas penyebab 

utama dari suatu masalah, kita dapat menggunakan diagram sebab 

akibat. 
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Seperti telah dijelaskan sebelumnya, diagram pareto adalah suatu 

metode untuk mengidentifikasi hal-hal atau kejadian-kejadian penting 

karena itu, pada dasarnya diagram pareto terdiri dari dua jenis yaitu: 

1) Diagram pareto fenomena, diagram ini berkaitan dengan hasil-hasil 

berikut yang tidak diinginkan dan digunakan untuk mengetahui 

masalah utama yang ada. Contoh fenomena antara lain: 

a. Kualitas, yaitu kerusakan, kegagalan, keluhan, item-item yang 

dikembalikan, perbaikan (reparasi), dan lain-lain. 

b. Biaya, yaitu jumlah kerugian, ongkos pengeluaran dan lain-

lain. 

c. Penyerahan (delivery), yaitu penundaan penyerahan, 

keterlambatan pembayaran, kekurangan stock, dan lain-lain. 

d. Keamanan, yaitu kecelakaan, kesalahan, gangguan, dan lain-

lain. 
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2) Diagram pareto mengenai penyebab diagram ini berkaitan dengan 

penyebab dalam proses dan dipergunakan untuk mengetahui apa 

penyebab utama dari masalah yang ada. Contoh penyebab, antara 

lain: 

a. Operator: umur, pengalaman, keterampilan, sifat individual, 

pergantian kerja (shift), dan lain-lain. 

b. Mesin: peralatan, mesin, instrument, dan lain-lain. 

c. Bahan baku: pembuatan bahan baku, macam baku, pabrik 

bahan baku, dan lain-lain. 

d. Metode operasi: kondisi operasi, metode kerja, sistem 

pengaturan, dan lain-lain. 

5. Diagram Sebab Akibat 

Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukan 

hubungan antara sebab akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses 

statistical, diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukan faktor-

faktor penyebab (sebab) dan karakteristik kualitas (akibat) yang 

disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Diagram sebab akibat ini 

sering disebut juga sebagai diagram tulang ikan (fishbone diagram) karena 

bentuknya seperti kerangka ikan atau diagram ishikawa (Ishikawa‟s 

diagram) karena pertama diperkenalkan oleh Prof. Kaoru Ishikawa dari 

University Tokyo pada tahun 1953. 

Pada dasarnya diagram sebab akibat dapat dipergunakan untuk 

kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut: 

a. Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. 
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b. Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. 

c. Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut. 

Langkah-langkah dalam pembuatan diagram sebab akibat dapat 

dikemukan sebagai berikut: 

a. Mulai dari pernyataan masalah-masalah utama yang penting dan 

mendesak untuk diselesaikan. 

b. Tindakan pernyataan masalah itu pada “kepala ikan” yang 

merupakan akibat (effect). Tuliskan pada sisi sebelah kanan dari 

kertas (kepala ikan), kemudian gambarkan “tulang belakang” dari 

kiri ke kanan dan tempatkan pernyataan masalah itu dalam kotak. 

c. Tuliskan faktor-faktor penyebab (sebab-sebab) yang 

mempengaruhi masalah kualitas sebagai “tulang besar”, juga 

ditempatkan dalam kotak. Faktor-faktor penyebab atau kategori 

utama dapat dikembangkan melalui stratifikasi ke dalam 

pengelompokan dari factor-faktor: manusia, mesin, material, 

metode, lingkungan dan lain-lain atau stratifikasi melalui langkah-

langkah actual dalam proses. 

d. Tuliskan penyebab-penyebab sekunder yang mempengaruhi 

penyebab-penyebab utama (tulang-tulang besar), serta penyebab-

penyebab sekunder itu dinyatakan sebagai “tulang-tulang 

berukuran sedang”. 

e. Tuliskan penyebab-penyebab tersier yang mempengaruhi 

penyebab-penyebab sekunder (tulang-tulang berukuran sedang), 
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serta penyebab-penyebab tersier itu dinyatakan sebagai “tulang-

tulang berukuran kecil”. 

f. Tentukan item-item yang penting dari setiap faktor dan tandailah 

faktor-faktor penting tertentu yang kelihatan memiliki pengaruh 

nyata terhadap karakteristik kualitas. 

g. Catatlah informasi yang perlu didalam diagram sebab akibat itu 

seperti: judul, nama produk, proses, kelompok, daftar partisipasi, 

tanggal dan lain-lain. 

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari suatu masalah yang 

sedang dikaji, kita harus dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut:  

a. Apa penyebab itu? 

b. Mengapa kondisi atau penyebab itu terjadi? 

c. Bertanya “mengapa” beberapa kali (konsep five whys) sampai 

ditemukan penyebab yang cukup spesifik untuk diambil 

tindakan perbaikan. Penyebab-penyebab spesifik yang 

dimasukan atau dicatat ke dalam diagram sebab akibat. 
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6. Diagram Tebar 

 Diagram tebar adalah diagram yang menggambarkan hubungan 

(korelasi) antara dua variable (factor). Dua buah variable yang sesuai 

dipetakan dalam sebuah diagram sebar. Hubungan antara titik-titik yang 

dipetakan menggambarkan hubungan antara variable tersebut. 

Diagram ini berguna untuk: 

a. Mempelajari dan mencari faktor-faktor yang berpengaruh. 

b. Melihat, meramalkan dan menyimpulkan hubungan (korelasi) 

antara dua variable. Dengan diketahui dari variable yang lain. 
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7. Peta Kendali 

 Peta kendali pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Walter Andrew 

Shewhart dari Bell Telephone Laboratories, Amerika Serikat, pada tahun 

1924 dengan maksud untuk menghilangkan variasi tidak normal melalui 

pemisahan variasi yang disebabkan oleh penyebab khusus (special causes 

variation) dan variasi yang disebabkan oleh penyebab umum (common 

causes variation). Pada dasarnya semua proses menampilkan variasi, 

namun manajemen harus mengendalikan proses dengan cara 

menghilangkan variasi penyebab khusus dari proses itu, sehingga variasi 

yang melekat pada proses hanya disebabkan oleh variasi penyebab umum. 

Peta kendali merupakan alat ampuh dalam pengendalian proses, asalkan 

penggunaanya dipahami secara benar. Pada dasarnya peta kendali 

digunakan untuk: 

a. Menentukan apakah suatu proses berada dalam pengendalian 

statistical. Dengan demikian, peta kendali digunakan untuk 

mencapai suatu keadaan terkendali secara statistical dimana semua 
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nilai rata-rata dan range dari suatu kelompok (sub group) contoh 

dalam batas-batas pengendalian (control limits), oleh karena itu 

variasi penyebab khusus menjadi tidak ada lagi dalam proses. 

b. Memantau proses terus-menerus sepanjang waktu agar proses tetap 

stabil secara statistical dan hanya mengandung variasi penyebab 

umum. 

c. Menentukan kemampuan proses (procces capability) setelah proses 

berada dalam pengendalian statistical, batas-batas dari variable 

proses ditentukan. 

2.4.8 Pemakaian 7 Alat Statistik Pada Delapan Langkah QCC  

Setiap langkah-langkah dalam gugus kendali mutu mempunyai alat 

statistik yang berbeda seperti terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2.3  Delapan Langkah Dan Tujuh Alat Penjaminan Mutu 

Langkah Alat 

PLAN Menentukan Pokok 

Permasalahan 

Lembar Data, Stratifikasi, Diagram Pareto 

Analisa Data & 

Mencari Penyebab 

Lembar Data, Stratifikasi, Diagram Pareto, 

Histogram, Peta Kendali, Diagram Tebar 

Menganalisa 

Penyebab 

Diagram Sebab Akibat, Diagram Tebar 

Rencana Perbaikan Lembar Data 
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DO Melakukan 

Perbaikan 

Lembar Data 

CHECK Periksa Hasil 

Perbaikan 

Lembar Data, Stratifikasi, Diagram Pareto, 

Histogram, Peta Kendali, Diagram Tebar 

ACTION Standarisasi - 

Menentukan 

Masalah Berikutnya 

Lembar Data, Stratifikasi, Diagram Pareto, 

Histogram, Peta Kendali, Diagram Tebar 

 

Meskipun terdapat tujuh alat dalam pemecahan masalah, tetapi tidak 

semua alat dipakai bersama-sama, melainkan menggunakan alat sesuai kebutuhan. 

Sedangkan delapan langkah tersebut harus mutlak dipakai karena antara langkah 

satu dengan yang lain saling berhubungan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Untuk memudahkan dalam penelitian maka penulis menggunakan 

metodologi penelitian dengan menguraikan permasalahan dan memberikan 

gambaran sistematis dengan harapan agar pemecahan masalah dapat terlihat jelas 

dengan langkah-langkah yang diambil dalam mencapai tujuan penelitian ini. 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan, 

dimana penelitian ini dilakukan pada PT.TES. PT.TES adalah perusahaan 

manufaktur makanan dan minuman yang melayani berbagai pelanggan di pasar 

domestik maupun ekspor. Waktu penelitian untuk memperoleh data yakni selama 

4 bulan, dimulai dari bulan September 2015 – Desember 2015. 

3.2 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah 

yang terjadi di dalam perusahaan dengan tepat dan benar. Penelitian pendahuluan 

dilakukan dengan mengenal kondisi dan gambaran umum mengenai perusahaan 

tempat dilakukan penelitian. Setelah dilakukan penelitian pendahuluan ini 
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kemudian penulis merumuskan masalah secara lebih detail untuk 

dituangkan kedalam pokok pikiran penulisan laporan tugas akhir ini. 

3.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang tercantum dalam bab 

sebelumnya, maka penulis merumuskan masalahnya yaitu: 

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan downtime potongan tidak 

standar pada kemasan produk sangat tinggi? 

2. Perbaikan seperti apa yang perlu dilakukan guna mengurangi downtime 

potongan tidak standar pada kemasan produk? 

3.4 Tujuan Penelitian 

Langkah ini dilakukan dengan mengacu atau sejalan dengan identifikasi 

masalah. Penetapan tujuan penelitian sekaligus menggambarkan manfaat yang 

diharapkan dan dihasilkan penelitian. 

3.5 Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian dengan mempelajari sejumlah data melalui literature-

literature, buku-buku, majalah-majalah dan bacaan lainnya yang ada 

kaitannya dengan judul penelitian. 

2. Studi Lapangan (Field Research) 

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada 

obyek riset dengan cara sebagai berikut: 
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a. Interview (Wawancara): Metode pengumpulan data dengan melakukan 

wawancara langsung atau tanya jawab dengan pihak yang 

berkepentingan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. 

b. Observation (Pengamatan): Pengumpulan data dengan mengamati 

langsung pada obyek yang diteliti dengan harapan dapat memperjelas 

informasi dari data yang sebelumnya telah diperoleh. 

3.6 Pengolahan Data 

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh, apakah data 

diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber 

tidak langsung (data sekunder). 

Dalam melaksanakan pengolahan data maka digunakan alat bantu 8 

langkah dalam QCC untuk melakukan perbaikan (improvement). Adapun 

langkah-langkah tersebut adalah: 

1. Menentukan Tema/Judul 

2. Menetakan Target 

3. Analisa Kondisi Yang Ada 

4. Analisa Sebab Akibat 

5. Menetapkan Rencana Perbaikan 

6. Melaksanakan Perbaikan 

7. Evaluasi Hasil 

8. Standarisasi 
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3.7 Analisa Hasil Pengolahan Data 

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. 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini dilakukan setelah memperoleh hasil-hasil analisa dan merupakan 

tahap akhir dari penelitian yang memberikan suatu rekomendasi terhadap pelaku-

pelaku manajemen di obyek penelitian. Yaitu dengan memberikan kesimpulan 

atau hasil penelitian dan saran yang berguna untuk perusahaan/organisasi tempat 

penelitian berlangsung. Langkah-langkah yang diambil dalam penelitian dan 

penulisan ini dapat dilihat pada flow chart berikut ini: 
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Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Tinjauan Umum Perusahaan 

PT.TES merupakan bagian dari Mayora Group yang bergerak dalam divisi 

minuman. PT.TES terbagi menjadi 2 divisi yaitu: 

1. Divisi Instan 

Divisi instan ini adalah pabrik yang hanya dikhususkan untuk 

mengelola biji kopi sampai menjadi kopi bubuk instan, yang kemudian 

dikirim ke divisi ground untuk diproduksi menjadi produk finish good. 

2. Divisi Ground 

Divisi ground ini dibagi menjadi 2 divisi yaitu Divisi Ground 1 dan 

Divisi Ground 2. Divisi Ground 1 ini merupakan pabrik pertama PT.TES 

sejak pertama kali berdiri di Cikupa,Tangerang pada tahun 1992. Pada tahun 

2009, mulai dibangun pabrik kedua yaitu Divisi Ground 2. 
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4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi 

a. Melanjutkan pertumbuhan seiring dengan peningkatan keuntungan. 

b. Menawarkan produk-produk yang berkualitas. 

c. Menjadi pilihan utama bagi pelanggan. 

d. Investasi yang menjanjikan bagi para pekerja dan pemilik. 

e. Menjadi pilihan utama bagi rekan kerja kami. 

2. Misi 

Misi perusahaan berdasarkan prinsip dasar dari pertumbuhan dan 

tingkat keuntungan adalah untuk meningkatkan kemampuan pelanggan kami 

agar dapat berkompetisi di pasar tingkat dunia dengan menyediakan alternatif 

ekonomis untuk semua kebutuhan mereka. Pada intinya, kami akan 

berkembang menjadi pemimpin dalam industri makanan di Indonesia. 

4.1.2 Waktu Kerja 

1. Hari kerja adalah mulai hari senin sampai hari sabtu. 

2. Jumlah jam kerja adalah 40 jam dalam satu minggu. 

3. Diberlakukan sistem shift untuk bagian proses produksi, sedangkan untuk 

bagian office diberlakukan non shift. 

4. Hari libur resmi disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah, sedangkan hari 

libur lainnya seperti cuti bersama ditentukan oleh pengusaha. 
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4.1.3 Struktur Organisasi 

Direktur Utama

General Manager

Direktur Keuangan

Production Manager Laboratory Manager

Production 

CoordinatorMaintenance 

Supervisior

Production 

Supervisior
Warehouse Leader

TAND Supervisior

Quality Assurance 

Coordinator

Quality Assurance 

Supervisior

Marketing Service

MRP
Marketing 

Support

Logistic 

Leader

Sales Coordinator

Sales 

Respresentative

Technical 

Sales

Adm Sipervisior

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT.TES 
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4.1.4 Tanggung Jawab & Wewenang 

Adapun tanggung jawab dan wewenang dalam pengaturan pekerjaan untuk 

mencapai sasaran mutu yang diinginkan, sebagai berikut: 

1. Direktur Utama  

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif 

2. Memimpin rapat umum dalam hal untuk memastikan pelaksanaan 

tata-tertib keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi 

secara tepat, menyesuaikan alokasi waktu per item masalah, 

menentukan urutan agenda,mengarahkan diskusi ke arah konsensus, 

menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan. 

2. Direktur Keuangan  

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan Akuntansi Manajemen, 

keuangan, sistem informasi keuangan. 

2. Melakukan analisa terhadap laporan keuangan dan laporan akuntansi 

manajemen perusahaan. 

3. Mengkoordinasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan (RKAP). 

4. Mengusulkan sistem dan prosedur akuntansi yang memadai untuk 

pengembangan sistem informasi akuntansi & keuangan dan bentuk –

bentuk pelaporan. 
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5. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan keuangan (neraca, laporan 

laba/rugi, laporan arus kas) yang auditable secara berkala beserta 

rinciannya (bulanan, triwulan maupun akhir tahun) sesuai dengan 

kebijakan akuntansi kepada Direksi. 

3. General Manager  

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Menetapkan perencanaan dan strategi dalam aktivitas bisnis sesuai 

dengan nvisi dan misi yang telah ditetapkan oleh dewan direksi. 

2. Bersama dengan deputy director merencanakan budget baik untuk 

operasional, kebutuhan investasi dan pengembangan lainnya dan 

memastikan baik dalam biaya operasi, expense,manpower, gaji, 

dengan tujuan cost effective dalam capital. 

3. Melakkukan koordinasi dengan team marketing, supporting, sales, 

produksi dalam peningkatan kinerja team. 

4. Melakukan penilaian dan mengevaluasi pencapaian masing – masing 

department serta kinerja department head terkait. 

5. Menetapkan hubungan professional dengan customer besar dengan 

member umpan balik kepada sales dan team makerting berkaitan 

dengan teknik produksi dan kapasitas produksi , sehingga sejalan 

dengan kebutuhan customer. 
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4. Manager Produksi 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Melakukan perencanaan, memberi arahan, koordinasi, mengkaji dan 

mengkontrol semua aktivitas produksi, warehousing dan maintenance 

untuk mencapai sasaran manufacturing total sesuai dengan waktu, 

quality,dan cost effectiveness. 

2. Bertanggung jawab terhadap implemintasi iso di lingkup maintenance 

produksi dan warehouse. 

3. Mengatur SDM yang dibutuhkan sejalan dengan kapasitas produksi. 

4. Mengkoordinasi team agar produksi berjalan efisien dan efektif. 

5. Manager LAB  

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Melakukan perencanaan, memberi arahan, koordinasi, mengkaji dan 

mengkontrol   semua aktivitas laboraturium, berkaitan dengan quality 

dan pengembangan  termasuk mengembangkan objective, 

kebijaksanaan dan standar untuk meyakinkan sasaran manufacturing 

total sesuai dengan waktu, quality dan cost effectiveness. 

2. Bertanggung jawab terhadap hasil akhir evaluasi atas permintaan 

serius atau keluhan pelanggan untuk mendapatkan perubahan terbaik 

dan menjadi image company. 

3. Bertanggung jawab terhadap implementasi iso di lingkup 

laboratorium. 
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6. Sales Coordinator 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Melakukan koordinasi antara sales antara cabang sehingga target dapat 

tercapai. 

2. Mengimpletasikan strategi yang telah di tetapkan dan memastikan 

pencapaian hasil yang optimum. 

3. Mengajukan usulan rencana kerja, untuk mengoptimalkan kegiatan 

penjualan. 

4. Berpartisipasi secara aktif dalam rapat koordinasi bulanan antara 

produksi dan marketing  (SPCM) untuk memastikan produk-produk 

yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dan tepat dengan kebutuhan 

pasar. 

7. Production Coordinator 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Memastikan agar pelaksanaan produksi terlaksana sesuai dengan 

jadwal, dan memenuhi  kriteria standar dari PT.TES. 

2. Memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan jadwal dan 

kebutuhan customer. 

3. Melaksanakan implementasi ISO di lingkup warehouse dan produksi. 

8. Quality Assurance Coordinator 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Mengatur kegiatan di departement QA. 
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2. Memelihara, memperbaiki dan memperbaharui produk kerja, standar 

proses dan test metode sesuai dengan kebutuhan. 

3. Menangani keluhan dari customer mulai dari evaluasi, simulasi dan 

kemudian corrective preventive action. 

4. Mengeluarkan dan mempersiapkan informasi teknis produk akhir. 

9. Marketing Service 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Menjalankan semua pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan 

order processing untuk customer lokal dan eksport untuk memastikan 

kebutuhan customer ditangani dengan sebaik-baiknya. 

2. Menangani, memonitor, dan mem-follow-up order dari customer 

termasuk rencana permintaan customer untuk memastikan 

terpenuhinya pengiriman barang sesuai tanggal permintaan customer. 

3. Melakukan perhitungan Sales Price Determination (SPD) sebagai 

harga dasar untuk penentu harga jual ke customer dan 

menginformasikannya ke sales person yang bersangkutan. 

4. Mengkoordinasi penanganan komplain dari customer. 

10. Sales Representative 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Dibawah supervise dari sales manager mengimplementasikan strategi 

penjualan yang ditetapkan mencapai target penjualan yang ditetapkan. 
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2. Melayani dan menyediakan produk-produk yang tepat kepada 

customer dan menjelaskan aplikasinya untuk memenuhi kebutuhan 

customer. 

3. Mempromosikan produk-produk yang ada dan mengajukan usulan 

pengembangan produk baru untuk memenuhi kebutuhan customer dan 

mencapai target penjualan. 

4. Mengontrol dan mengatur kelantaran proses pengiriman barang ke 

customer, mengontrol piutang customer cabang, mengontrol stok 

barang di gudang. 

11. Maintenance Coordinator 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Bertanggung jawab terhadap persiapan dan pelaksanaan preventive 

maintenance seluruh mesin produksi dan utility hingga tercapai proses 

produksi yang maksimum. 

2. Melakukan preventive dan breakdown maintenance, troubleshooting, 

perbaikan dan modifikasi peralatan untuk optimalisasi. 

3. Menjaga seluruh mesin dan peralatan agar dalam kondisi baik selalu. 

12. TAND Supervisior 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Melakukan control proses dan kualitas serta pengembangan dalam 

ruang lingkup departemen technical application dan new development. 

2. Mengembangkan produk yang memenuhi kriteria aplikasi pelanggan. 
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13. Marketing Support 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Mendukung marketing service coordinator dalam hal aktivitas order 

processing untuk  customer sehingga kebutuhan customer tertangani 

dengan baik. 

2. Menerima dan manangani order, memonitor dan mem-follow-up 

oreder customer export untuk memastikan terpenuhinya permintaan 

tanggal pengiriman barang oleh customer dan menginput datanya ke 

dalam sistem (Sales Order dan Delivery Order) 

3. Menangani permintaan customer seperti produk harga, sample-sampel 

barang jadi dan lain-lain. Berkoordinasi dengan Sales Representative 

yang bersangkutan. 

4. Membuat penawaran harga ke customer. 

14. Material Requirement Planning 

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan dan 

pengontrolan bahan baku. 

2. Menghitung, menganalisa, dan menyediakan kebutuhan bahan baku 

berdasrakan order dan forecast dari marketing. 

3. Melakukan pentarian supplier untuk mendapatkan produk yang lebih 

baik dan harga lebih kompetitif. 
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15. Logistic Leader  

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Melakukan koordinasi dalam proses pengiriman barang mulai dari 

penyiapan dokumen, kendaraan dan fasilitas lainnya. 

2. Membuat dokumen pengiriman barang. 

3. Mengatur jadwal pengiriman barang dan pengalokasian kendaraan. 

16. Warehouse Leader  

Tugas dan tanggung jawab: 

1. Membantu production coordinator dalam pengelolaan gudang. 

2. Bertanggung jawab terhadap seluruh stok yang berada di area 

warehouse baik fisik maupun secara administratif. 

3. Bertanggung jawab terhadap proses pengeluaran dan pemasukan 

semua raw material dan finished good yang ada di gedung warehouse. 

4. Melakukan pengaturan area warehouse. 

4.2 Proses Produksi 

4.2.1 Alur Proses Pembuatan Produk 

Berikut ini adalah tahapan proses yang dilakukan dalam proses produksi 

sebuah produk di PT.TES: 

1. Penerimaan Bahan Baku dari Supplier 
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Bahan baku yang diterima dari supplier merupakan bahan-bahan dasar dalam 

pembuatan produk yang berupa biji kopi, creamer, gula dll. 

2. Mixing 

Proses mixing adalah proses dimana semua bahan baku yang dibutuhkan 

diaduk menjadi adukan yang homogen dengan menggunakan mixer. 

3. Wrapping 

Proses wrapping adalah proses pengemasan produk ke dalam packaging 

material  (cellophane) dengan menggunakan mesin wrapping. Semua produk 

yang telah dirilis atau dinyatakan OK oleh QC boleh untuk dipacking ke 

dalam karton. 

4. Packing 

Proses ini adalah proses dimana pengemasan produk ke dalam karton/gift box. 

Setelah proses ini selesai, karton yang sudah disusun di pallet siap ditransfer 

ke gudang finish good. 
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Gambar 4.2 Alur Proses Produksi Produk 

4.3 Tahap Pengolahan Data 

4.3.1 Penerapan Metode QCC 

Dari tahapan-tahapan proses pembuatan produk yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, penulis hanya melakukan penelitian di bagian wrapping (pengemasan) 

khususnya pada mesin wrapping. Adapun langkah-langkah penerapan metode QCC 

adalah sebagai berikut: 

Langkah 1. Menentukan Pokok Permasalahan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di bagian wrapping maka penulis 

menentukan pokok permasalahan yaitu “Mengurangi Downtime Potongan Kemasan 

Produk Tidak Standar Dengan Menggunakan Metode Quality Control Circle (QCC) 

di PT.TES”.  

Langkah 2. Analisa Data & Mencari Penyebab 

1. Analisa Data  

Data empat bulan persentase downtime potongan kemasan produk tidak 

standar (sebelum perbaikan) periode September 2015-Desember 2015. Data diambil 

dengan menggunakan 10 sampel mesin wrapping di line 2 PT.TES. 

 

 

 



 
 

56 

 

Gambar 4.3 Diagram Pareto Elektrikal (%) 

 

Gambar 4.4 Persentase Downtime Potongan Kemasan Produk Tidak Standar  

Periode Week 35- Week 41 Tahun 2015 
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Penetapan target disesuaikan dengan KPI teknik packing tahun 2015, ≤ 2,5 %. 

 

 

Gambar 4.5 Penetapan Target Perbaikan 

2. Mencari Penyebab 

Untuk mencari penyebab dari pokok permasalahan digunakan aplikasi 

diagram Fishbone dan brainstorming. 

Tabel 4.1 Tabel Sumbang Saran (Brainstorming) 

NO OPINI FAKTOR PENGUSUL 

1 Sensor tertutup debu Mesin Fenti 

2 
Cleaning sensor 

belum maksimal 
Manusia Sutarno 

3 
Area penuh dengan 

serbuk kopi 
Lingkungan Saifudin 

4 
Cara memasang 

cello tidak benar 
Manusia Yusuf 

5 

Sensor kurang 

berfungsi secara 

optimal 

Mesin Taufik H 

 

5171 
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Downtime Potongan

Tidak Standar

Cara penuangan adukan

Ke hopper kurang benar

Cara cleaning

mesin belum

maksimal

Bracket Fiber Optic belum

Optimal penggunaannya

 

Gambar 4.6 Diagram Sebab-Akibat (Fishbone) Downtime Potongan Tidak Standar 

Langkah 3. Analisa Penyebab (Menentukan Penyebab Dominan) 

 Berdasarkan penyebab-penyebab yang ditemukan pada langkah kedua, yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan sebelumnya. Maka pada langkah ketiga ini, 

penyebab-penyebab tersebut dipersempit ruang lingkupnya atau keterkaitannya 

dengan pokok permasalahan. Sehingga pada langkah ketiga ini adalah menganalisa 

penyebab-penyebab tersebut, untuk menentukan penyebab yang paling dominan 

keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang telah ditentukan pada langkah 
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pertama. Adapun penyebab yang paling dominan dari penyebab-penyebab yang ada 

di diagram fishbone yaitu  bracket fiber optic belum bekerja secara optimal.
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Tabel 4.2   Root Cause/Akar Penyebab dari Diagram Fishbone 

 

Main problem Aspek Why 1 Why 2 Why 3 Why 3 

Downtime 

Potongan 

Kemasan Tidak 

Standar tinggi 

Manusia Kurangnya kontrol terhadap 

kebersihan sensor mesin saat 

proses cleaning. 

Pemasangan cello di 

mesin kurang benar. 

  

Metode Belum adanya alat pembersih 

sensor yang efektif 

Cleaning sensor 

tidak bisa dilakukan 

setiap saat. 

  

Lingkungan Area sekitar mesin berdebu 

karena serbuk kopi. 

Cara penuangan 

adukan kurang benar 

oleh operator. 

  

Mesin 

Sensor pada mesin tidak 

bekerja dengan baik. 

Sensor tertutup debu 

kopi. 

Bracket fiber optic 

tidak merentangkan 

cello dengan maksimal. 
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Gambar 4.7 Kondisi Bracket Fiber Optic Sebelum Perbaikan 
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Langkah 4. Rencana Perbaikan 

Untuk rencana perbaikan menggunakan tabel 5W+1H yaitu dengan menjabarkan penyebab dominan yang telah 

disebutkan pada langkah ketiga. 

Tabel 4.3 Tabel Rencana Perbaikan 

No Faktor What why how Pelaksanaan where who When how much 

1 Mesin 

Melalukan 

Modifikasi 

Bracket fiber 

Optik 

Bracket fiber Optik 

tidak Maksimal 

Menarik cello agar 

merentang supaya 

menghilangkan 

kerutan pada 

eyemark cello 

 

Area 

produksi 

line 2 

Team 

QCC 

 

Week 42 

 s/d  

Week 48 

 Tahun 

2015 

- 

2 Manusia 
Briefing sebelum 

bekerja 

Kurangnya 

kepedulian operator 

terhadap mesin 

briefing terhadap 

operator setiap hari 
 

- 

3 Lingkungan 
Briefing sebelum 

bekerja 

Area berdebu karena 

adukan kopi yang 

berceceran. 

- 
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Langkah 5. Melaksanakan Perbaikan 

Dalam melaksanakan perbaikan ada beberapa hal yang dilakukan berdasarkan 

rencana perbaikan yang telah ditentukan sebelumnya pada langkah keempat. Adapun 

yang dilakukan dalam langkah perbaikan adalah memodifikasi bracket fiber optic 

pada mesin wrapping. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Penampakan Bracket Fiber Optic Sebelum Perbaikan 

Terlihat pada gambar di atas, cello belum terentang dengan baik. Hal tersebut 

menyebabkan sensor tidak bisa membaca eyemark pada cello dengan baik, akibatnya 

potongan kemasan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar. Hal ini juga 

menyebabkan setting dan cleaning sensor lebih sulit karena optik tertutup oleh 

bracket. 
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Gambar 4.9 Penampakan Bracket Fiber Optic Setelah Perbaikan 

Dengan modifikasi bracket fiber optic yang baru dapat terlihat cello sudah 

bisa terbentang dengan baik. Hal ini tentunya akan memudahkan sensor dalam 

membaca eyemark cello, dan hasil potongan kemasan pun akan sesuai standar yang 

ditetapkan. Setelah perbaikan ini, setting sensor dan cleaning sensor pun menjadi 

mudah karena optic tidak tertutup lagi oleh bracket. 

Langkah 6. Evaluasi Hasil Perbaikan 

Langkah evaluasi perbaikan adalah meneliti hasil perbaikan dengan 

membandingkan data sebelum perbaikan dengan data sesudah perbaikan. Adapun 

evaluasi hasil perbaikan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Rata-rata Downtime Potongan Kemasan Tidak Standar Produk  

Pada September 2015 – Desember 2015 
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No.Mesin 

Grafik Perbandingan 

 

No 

 

No 

Mesin 

Sebelum Sesudah 

Rata-rata Downtime 

Week 35-41 

Bulan September s/d 

Desember 2015 

Rata-rata Downtime Week 

42-48 

Bulan September s/d 

Desember 2015 

1 765 300 130 

2 362 320 30 

3 874 420 350 

4 590 510 50 

5 646 515 225 

6 859 520 365 

7 831 540 75 

8 331 540 275 

9 880 550 395 

10 480 910 460 

Total 5171 2170 
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Gambar 4.11 Grafik Pencapaian Target 

Tabel 4.5 Tabel Pencapaian Target Downtime Potongan Kemasan Produk Tidak 

Standar 

Sebelum Perbaikan 5171 Menit 100 % 

TARGET 129.275 Menit 97.5 % 

Setelah Perbaikan 2170 Menit 41.96 % 

 

Pencapaian target setelah perbaikan pada Bracket Fiber Optic mesin wrapping yaitu 

sebesar 41.96%. 

Langkah 7. Standarisasi 

Adapun hal-hal perubahan dari perbaikan QCC yang dilakukan, setelah 

melalui tahap pemeriksaan haisl perbaikan dan berhasil dalam perbaikannya maka 

perlu dibuat standarisasi dari perbaikan tersebut. Hal yang menjadi standarisasi pada 

perbaikan QCC dari pokok permasalahan yang dibahs adalah dengan memodifikasi 

bracket fiber optic pada mesin wrapping. 
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Gambar 4.12 Standar Ukuran Pembuatan Bracket Fiber Optic 

 

Tabel 4.6 Standar Pemasangan dan Setting Bracket Fiber Optic 

 

 

 

 

 

 

Langkah 8. Menentukan Masalah Selanjutnya 

Masalah yang akan dipecahkan selanjutnya yaitu “Mengurangi Downtime Kemasan 

Kosong Pada Produk XYZ di PT.TES”. 
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BAB V 

ANALISA DAN HASIL 
 

 

5.1 Analisa Permasalahan yang Terjadi 

Salah satu penyumbang downtime terbesar adalah dari electrical breakdown 

yaitu akibat potongan tidak standar pada kemasan produk. Jumlah reject/cacat yang 

dihasilkan tentu sangat berpengaruh terhadap output produksi. Hal ini jelas 

memberikan kerugian terhadap perusahaan. Setelah diterapkan langkah-langkah 

perbaikan melalui metode Quality Control Circle (QCC), dapat diketahui pokok 

permasalahan yang harus diperbaiki adalah bracket fiber optic pada mesin wrapping. 

Pada gambar 4.4 terlihat bahwa downtime dari potongan tidak standar 

kemasan produk menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 57.54%. Dengan 

mengambil 10 sampel mesin wrapping, diperoleh hasil downtime potongan tidak 

standar kemasan produk pada periode September-Desember 2015 minggu ke 35-41 

sebesar 5171 menit. Permasalahan ini terjadi karena bracket fiber optic yang 

digunakan sebelum perbaikan kurang berfungsi secara optimal/baik. Setelah 
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melakukan brainstrorming yang diperkuat dengan data dan fakta yang ada di 

lapangan, penulis dapat menentukan pokok 
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permasalahannya. Pokok permasalahan yang harus diperbaiki yaitu bracket fiber 

optic pada mesin wrapping. Perbaikan dilakukan dengan cara memodifikasi bentuk 

bracket fiber optic. 

Setelah dilakukan perbaikan, permasalahan downtime potongan tidak standar 

kemasan produk dapat diatasi dengan baik. Jika melihat dari gambar 4.11 telah terjadi 

penurunan downtime potongan tidak standar kemasan produk sebesar 3001 menit. 

Maka penurunan persentase downtime potongan tidak standar kemasan produk 

setelah perbaikan yaitu sebesar 41.96%. 

5.2 Analisa PDCA (Plan, Do, Check, Action) 

Dalam analisa PDCA ini, penulis membandingkan apakah langkah-langkah 

perbaikan QCC yang diterapkan sesuai dengan siklus Deming. 

1. Plan 

Pada tahap ini diterapkan 4 langkah yaitu: 

a. Menentukan Pokok Permasalahan 

Untuk menentukan pokok permasalahan, diadakan suatu penyampaian 

pendapat atau brainstorming oleh team QCC. Untuk bahan pertimbangan 

atas dipilihnya pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu dibuat suatu 

data base untuk nilai downtime yang paling tinggi. Sehingga ditemukanlah 

pokok permasalahan downtime potongan tidak standar kemasan produk. 

b. Mencari Penyebab 

Sebelum dilakukan perbaikan, penyebab masalah belum bisa diketahui. 

Dengan menggunakan salah satu alat dalam QCC, yaitu diagram fishbone, 
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diketahui penyebab masalah downtime potongan tidak standar kemasan 

produk dengan menggunakan konsep 4M+1E, yaitu material, machine, 

man, method dan environment. 

 Material 

Tidak terdapat penyebab dari segi material dalam permasalahan 

ini. 

 Machine 

Sensor eyemark atau bracket fiber optic tertutup debu kopi dan 

penggunaannya belum optimal. 

 Method 

Cara penuangan adukan kopi ke dalam hopper mesin wrapping 

kurang baik dilakukan oleh operator. Cara cleaning atau 

pembersihan pada bracket fiber optic juga kurang maksimal. 

 Man 

Kontrol yang kurang baik oleh operator saat cleaning bracket fiber 

optic. 

 Environment 

Faktor lingkungan yang berpengaruh adalah area line produksi 

yang berdebu akibat serbuk adukan kopi. 

c. Analisa Penyebab 

Berdasarkan penyebab-penyebab yang ditemukan pada langkah 

mencari penyebab yang berkaitan dengan pokok permasalahan 
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sebelumnya, maka penyebab-penyebab tersebut dapat dipersempit ruang 

lingkupnya atau keterkaitannya dengan pokok permasalahan. Pada 

langkah analisa penyebab ini dilakukan analisa terhadap penyebab-

penyebab tersebut yaitu untuk menentukan penyebab yang paling dominan 

keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang diambil. Adapun 

penyebab yang paling dominan yaitu bracket fiber optic yang kurang 

berfungsi secara optimal. 

d. Rencana Perbaikan 

Agar proses perbaikan berjalan dengan baik, maka perlu dibuat sebuah 

rencana perbaikan terlebih dahulu berdasarkan penyebab dominan dengan 

menggunakan tabel 5W+1H. Rencana perbaikan difokuskan pada 

penyebab yang paling dominan. Penampakan bracket fiber optic 

sebelumnya kurang berfungsi secara optimal karena cello tidak dapat 

terbentang dengan baik, hal ini menyebabkan potongan tidak standar pada 

kemasan produk yang dihasilkan. 

2. Do 

a. Melaksanakan Perbaikan 

Pada tahap pelaksanaan perbaikan ini, penulis melaksanakan 

perbaikan sesuai dengan rencana perbaikan yang telah dibuat. Perbaikan 

dilakukan oleh teknik packing dan teknik utility setelah itu dilanjutkan 

dengan melaksanakan percobaan trial and error di lapangan sesuai dengan 

rencana perbaikan yang dibuat. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan 
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memodifikasi bentuk bracket fiber optic agar cello bisa terbentang dengan 

baik. 

 

3. Check 

a. Periksa Hasil Perbaikan 

Setelah perbaikan dilaksanakan kemudian dilakukan evaluasi hasil 

perbaikan, yaitu dengan menganalisa hasil dan kemudian membandingkan 

dengan data sebelum perbaikan. Data downtime potongan tidak standar 

yang diambil dari 10 sampel mesin wrapping pada periode September-

Desember 2015 minggu ke 35-41 yaitu sebesar 5171 menit, sedangkan 

setelah perbaikan, terjadi penurunan persentase downtime yaitu sebesar 

41.96%. 

4. Action 

a. Standarisasi 

Hal-hal yang telah dilakukan dalam proses perbaikan pada tahapan 

QCC perlu adanya standarisasi. Hal yang menjadi standarisasi pada pokok 

permasalah ini adalah dengan memodifikasi bracket fiber optic sesuai 

dengan ukuran/dimensi yang telah ditentukan. 

b. Masalah Berikutnya 

Untuk improvement selanjutnya, penulis menentukan pokok 

permasalahan dengan cara brainstorming dengan anggota kelompok QCC. 

Pokok permasalahan yang sepakat untuk dibahas selanjutnya yaitu 

“Mengurangi Reject Kemasan Kosong pada Mesin Wrapping”. 



 74 

5.3 Analisa Perhitungan Saving 

Downtime potongan tidak standar pada kemasan produk sebelum perbaikan 

periode September 2015-Desember 2015 yaitu sebesar 5171 menit. Berdasarkan 

evaluasi hasil perbaikan yang telah dilakukan, persentase downtime potongan tidak 

standar kemasan produk mengalami penurunan sebesar 41,96%. Dapat dilihat rata-

rata downtime potongan tidak standar sebelum perbaikan adalah 5171 menit, 

sedangkan angka setelah perbaikan menunjukkan 2170 menit. Dengan demikian, 

perbaikan ini dapat mengurangi downtime sebesar 3001 menit.  

Tabel 5.1 Perbandingan Rata-rata Downtime Potongan Kemasan Produk 

Tidak Standar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 

5.2 

 

No 

 

No 

Mesin 

Sebelum Sesudah 

Rata-rata Downtime Week 

35-41 

Bulan September s/d 

Desember 2015 (menit) 

Rata-rata Downtime Week 

42-48 

Bulan September s/d 

Desember 2015 (menit) 

1 765 300 130 

2 362 320 30 

3 874 420 350 

4 590 510 50 

5 646 515 225 

6 859 520 365 

7 831 540 75 

8 331 540 275 

9 880 550 395 

10 480 910 460 

Total 5171 2170 
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Perhitungan Saving 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

*Konversi ke dalam Pcs =  
                      

           
= 
    

  
             

*Konversi ke dalam Karton =  
          

   
 = 

       

   
             

(1 karton=120 pcs) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari perbaikan yang telah dilakukan perusahaan 

dapat meminimalkan waste sebesar 135.045 pcs/bulan atau 1125 karton/bulan. 

Speed Mesin 45 Pcs/menit 

Rata-rata Downtime (Sebelum) 5171 Menit 

Rata-rata Downtime (Sesudah) 2170 Menit 

Reduce Downtime 3001 Menit 

Konversi Hasil  

(dalam Pcs) * 

135.045 Pcs 

Konversi Hasil  

(dalam Karton) * 

1125 Karton 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Penggunaan 7 tools dalam QCC (Quality Control Circle) dalam dunia 

manufaktur sangat efektif dibanding solusi instan yang hanya mampu memandang 

sampai tingkat gejala, tidak akan efektif. Masalah mungkin akan teratasi sesaat, 

namun cepat atau lambat akan datang kembali. Kaoru Ishikawa yang juga penggagas 

konsep implementation of quality circles ini sangat percaya pentingnya dukungan dan 

kepemimpinan dari manajemen puncak (top management) dalam suatu 

organisasi/perusahaan didukung oleh kerjasama tim (team work) yang solid sangat 

berperan dalam pembuatan produk unggul dan berkualitas. 

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab 

terdahulu dapat disimpulkan bahwa: 

1. Faktor-faktor penyebab downtime potongan kemasan produk tidak standar 

tinggi adalah: 
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a. Faktor Mesin: 

 Bracket Fiber Optic tidak dapat membentangkan cello dengan 

baik 

 Sensor tidak dapat membaca eyemark cello. 

b. Faktor Manusia: 

 Cleaning sensor mesin kurang bersih 

 Kurang pedulinya terhadap kondisi mesin 

 Memasang cello tidak benar 

c. Faktor Metode: 

 Cara penuangan adukan ke hopper kurang baik 

 Cara pemasangan cello tidak benar 

d. Faktor Lingkungan: 

 Area line produksi yang penuh debu serbuk kopi 

2. Perbaikan yang dilakukan guna mengurangi downtime potongan kemasan 

produk tidak standar adalah dengan memodifikasi  bracket fiber optic. 

 

 

 

 

 

Gambar  6.1 Bracket Fiber Optic Sesudah Modifikasi
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Data menunjukan pada week ke 35-41 rata-rata downtime potongan 

kemasan produk tidak standar sebesar 5171 menit per bulan, sedangkan pada 

minggu ke 42-48 atau setelah perbaikan menjadi 2170 menit per bulan. Hal 

itu berarti dengan memodifikasi bracket fiber optic pada mesin wrapping, 

terjadi penurunan downtime potongan kemasan produk tidak standar yaitu 

sebesar 3001 menit/bulan. Hasil reduce downtime tersebut jika dikonversikan 

ke dalam hasil produksi yaitu 135.045 pcs atau 1125 karton. 

6.2 Saran 

Berikut ini beberapa saran yang dapat diambil oleh penulis untuk dijadikan 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dalam memperbaiki metode kerja 

dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja. Saran-saran tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan kegiatan Gugus Kendali Mutu sebaiknya 

menggunakan metode yang lebih bervariatif agar mendapatkan hasil 

yang paling efektif. 

2. Sistem perawatan atau maintenance disarankan agar dilakukan lebih 

intensif. 

3. Teknik packing harus selalu mengontrol komponen-komponen pada 

mesin wrapping apabila ada yang sudah tidak berfungsi dengan 

optimal/baik sebaiknya segera diperbaiki atau order komponen baru. 
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4. Perlu dilakukan training atau pelatihan terhadap operator mengenai 

instruksi kerja dan penggunaan standar mesin sebagai dasar dalam 

melakukan pekerjaan. 

5. Adanya komitmen dari setiap personel dalam penerapan standarisasi 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan, supaya pekerjaan dapat 

berjalan dengan lancar dan aman. 

 

 

 



80 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

Assauri, Sofjan, 1999. Manajemen Produksi dan Operasi. Jakarta: LPFE-UL. 

Ishikawa, Kaoru. 1998. Teknik Penuntun Pengendalian Mutu. Penerbit 

Mediyatama Sarana Perkasa. 

Kartika, Hayu. 2014. Modul Pengendalian Kualitas. Universitas Mercu 

Buana.Jakarta. 

Momon S, Ir.Ade. 2012. Implementasi  Pengendalian Kualitas Dengan Metode 

Seven Tools Terhadap Produk Shotblas Pada Proses Cast Wheel di 

PT.XYZ. Universitas Singaperbangsa Karawang. 

Sumarso. 2015. Analisa Pengendalian Kualitas Untuk Mengurangi Defect Stratch 

Area Cabin Pada Line Trimming Dengan Menggunakan Metode QCC di 

PT.HMMI. Skripsi Universitas Mercu Buana 

Thang, Richard, dan Matthew E. Niedzwiecki. 1998. Alat Peningkatan Mutu Jilid 

01. Jakarta: PT.Pustaka Binaman Pressindo. 

Tjiptono, Fandy R., dan Anastasia Diana. 2003. Total Quality Management. Edisi 

 5. Yogyakarta: Penerbit Andi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

 

LAMPIRAN 1 

 

 Contoh Produk Reject Potongan Tidak Standar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


