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ABSTRAK 

 

 
Rancangan Perbaikan Kualitas Indeks Proteksi Pada Box Panel TIS LOVO 

Dengan Metode DMAIC Di PT. Trias 

 

PT. Trias adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi terintegrasi. 

Kualitas selalu menjadi perhatian utama dari PT. Trias. Permasalahan yang dihadapi 

adalah ketidaksesuaian kualitas Indeks Proteksi pada box panel TIS LOVO. Namun 

permasalahan tersebut belum dapat diatasi dengan baik karena keterbatasan metode 

pengendalian kualitas yang ada. Perbaikan  kualitas menggunakan Metode DMAIC 

dipilih dalam penelitian ini karena Metode DMAIC dapat menganalisa akar penyebab 

masalah dari Kualitas Produksi yang kurang terjaga. Data ketidaksesuaian Indeks 

Proteksi Box Panel TIS LOVO dikumpulkan dari bulan November 2015 hingga Juli 2016, 

untuk mengetahui DPMO dan tingkat Sigma dari box TIS LOVO akan dianalisa dengan 

diagram pareto. Fishbone diagram menjadi alat bantu untuk menemukan akar penyebab 

masalah. Setelah dianalisa menggunakan DMAIC, terdapat 3 jenis ketidaksesuaian yaitu 

ketidaksesuaian fungsi, ketidaksesuaian visual, dan ketidaksesuaian komponen. Setelah 

ditemukan akar penyebab masalahnya, usulan perbaikan yang diperoleh dari metode 

DMAIC akan diajukan sebagai sarana pengembangan perusahaan ke depannya. 

 

Kata kunci : Kualitas, DMAIC, Indeks Proteksi 
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ABSTRACT 

 
 

Proposed Improvement Quality of Protection Indeks TIS LOVO Panels  

with DMAIC Method at PT. Trias 
 

PT. Trias is a leading company in integrated energy business. Quality problem is 

always been a main attention to the company. Problem that is happening now is defects 

found protection indeks in TIS LOVO panel. This problem have not been treated well 

because of the lack of quality control method in there. DMAIC Method  was choosen 

because it can help the company analyze and found the root cause of the quality problem 

of protection indeks TIS LOVO panels. The data has been taken from November 2015 

until July 2016 to analyze the DPMO and Sigma level of the production TIS LOVO 

panels. Pareto and Fishbone diagram were the main tools to find the root cause of the 

problem. After analyzing using DMAIC, there were 3 kind of defects that. There were 

functional defects, visuall defects, and Components defects. After the root cause has been 

detected, improvement method using DMAIC would be proposed to the company as a 

suggestion for improving the quality of PT Trias product. 

 

Keywords: Quality, DMAIC Method, Protection Indeks 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di Indonesia tingkat persaingan di dunia industri sangatlah tinggi. Agar 

dapat berkembang dengan baik atau setidaknya dapat bertahan, sebuah perusahaan 

harus menghasilkan kualitas produk yang baik. Pengendalian kualitas sangat 

penting untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan agar hasil produk dari 

perusahaan tersebut dapat sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan, 

baik itu standar perusahaan itu sendiri atau standar yang telah ditetapkan oleh 

badan yang berwenang. Perhatian lebih terhadap kualitas memberikan dampak 

positif kepada perusahaan tersebut melalui dua cara, yang pertama adalah dampak 

biaya-biaya produksi dan yang kedua adalah dampak terhadap pendapatan 

(Gaspersz, 2005:3). 

PT Trias adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam pengontrolan 

dan pengelolaan listrik. Dengan dua kategori produk andalannya yaitu electrical 

switchboard dan Cable Support System. Produk Electrical switchboard atau lebih 

dikenal dengan panel listrik terbentuk atas beberapa komponen listrik yang 
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disusun dalam sebuah papan kontrol sehingga dapat memudahkan penggunaanya , 

sedangkan untuk box panel bagian luar biasanya terbuat dari logam yang 

berfungsi sebagai tempat dari rangkaian – rangkaian elektrikal tersebut. Maka 

produk ini harus dijaga kualitas hasil produksinya sebelum digunakan. 

Judul “Rancangan Perbaikan Kualitas Indeks Proteksi pada Box TIS LOVO 

Dengan Metode DMAIC di PT. Trias”, dipilih karena berdasarkan data marketing 

di PT. Trias pada tahun 2015 hingga awal 2016 penjualan box panel mengalami 

penurunan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Terutama pada penjualan box 

panel yang menggunakan syarat indeks proteksi. Tingkat defects yang terjadi pada 

produk Box panel TIS LOVO masih tinggi terhitung dari banyaknya komplai dari 

customer. Syarat indeks proteksi membuat agar partikel padat & cair tidak masuk 

ke dalam panel yang dapat merusak peralatan di dalamnya. Sehingga diharapkan 

pada project berikutnya peningkatan kualitas indeks proteksi Box Panel TIS 

LOVO di PT. Trias dapat lebih baik lagi. 

Di dalam penelitian ini, penulis ingin menitikberatkan permasalahan pada 

kualitas box panel dengan Indeks proteksi. Tingkat ketidaksesuaian dikarenakan 

kesalahan produksi, proses assembly, dan proses pengetesan panel. Kesalahan ini 

diketahui dari banyaknya data lembar ketidaksesuaian yang ditujukan kepada 

divisi produksi dan engineering. Serta banyak defect terdeteksi setelah masuk 

pada tahap pemeriksaan akhir oleh Divisi QC. Diharapkan dengan adanya proses 

pengendalian kualitas pada panel ini dapat mengurangi tingkat defects atau 

kesalahannya. 



 

 

3 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah 

yang dihadapi penulis di dalam dunia kerja, yaitu : 

1. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidaksesuaian indeks 

proteksi pada box panel TIS LOVO ? 

2. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan mencegah terjadinya 

ketidaksesuaian tersebut ? 

3. Bagaimana penerapan metode DMAIC sebagai usulan perbaikan kualitas 

indeks proteksi pada box panel TIS LOVO ? 

1.3 Batasan Masalah  

Agar di dalam pembuatan Tugas Akhir ini terfokus dan terarah, maka 

penulis perlu melakukan pembatasan masalah dalam penelitian. Batasan masalah 

yang penulis lakukan antara lain : 

1. Objek penelitian adalah kualitas indeks proteksi box panel TIS LOVO di 

PT. Trias pada periode November 2015 hingga Juli 2016. 

2. Pengaplikasian salah satu metode Six Sigma dengan konsep DMAIC. 

3. Analisa masalah yang diperoleh dari hasil penelitian akan dijadikan usulan 

perbaikan bagi perusahaan. 



 

 

4 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui ketidaksesuaian apa saja yang sering terjadi pada proses 

produksi hingga pengetesan indeks proteksi box panel TIS LOVO. 

2. Menganalisa faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian tersebut dengan 

metode DMAIC. 

3. Memberikan usulan perbaikan dari hasil analisa yang diambil untuk 

peningkatan kualitas indeks proteksi box panel TIS LOVO untuk project 

selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab 1 meliputi latar belakang penulisan, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab 2 berisikan dasar-dasar teori yang menunjang dan berkaitan 

dengan permasalahan dan analisa-analisa dalam penyelesaian masalah 

yang dihadapi. 
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BAB III : Metodologi Penelitian 

Bab 3 menguraikan mengenai objek dan tempat penelitian, 

kerangka pemecahan masalah, teknik pengumpulan data, teknik 

perhitungan / pengolahan data, teknik analisa data yang digunakan dalam 

penelitian dan diagram alir penelitian. 

BAB IV : Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Bab 4 berisikan data-data dari perusahaan yang diperlukan dalam 

pemecahan masalah, yang kemudian diolah mengikuti langkah-langkah 

dalam metodologi penelitian guna memperoleh solusi masalah yang 

sedang dihadapi.. 

BAB V : Analisa Pembahasan 

Bab 5 berisikan analisa dari hasil pengolahan data perusahaan dan 

memberikan penjelesan mengenai pemecahan masalah yang berhubungan 

dengan tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada. 

BAB VI : Kesimpulan Penelitian 

Bab 6 berisikan kesimpulan analisa dari hasil pengolahan data 

perusahaan dan saran penulis untuk memberikan usulan perbaikan 

mengenai permasalahan yang ada. 
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BAB II 

DASAR TEORI 

1.1 Definisi Kualitas  

Kualitas merupakan fokus utama pada setiap perusahaan, kualitas adalah 

salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produk untuk 

memberikan kepuasan kepada konsumen yang melebihi atau paling tidak sama 

dengan kualitas produk pesaing. Ada beberapa definisi kualitas dari para ahli 

kualitas seperti pada buku Syukron dan Kholil (2012 : 4). Definisi kualitas 

tersebut antara lain : 

Montgomery mendefinisikan kualitas menjadi 2 pengertian. Kualitas berarti 

layak digunakan dan kualitas berbanding terbalik dengan variabilitas.  Ada 2 

aspek dari definisi kualitas yang berarti layak digunakan. Quality of design adalah 

level dari kualitas, yaitu spesifikasi produk yang dibuat berdasarkan keinginan 

dari konsumen. Sedangkan quality of performance adalah seberapa baik suatu 

produk dalam memenuhi spesifikasi dari permintaan dengan desainnya. 

Sedangkan kualitas berbanding terbalik dengan variabilitas artinya kualitas 

produk akan meningkat jika variabilitas dalam karakteristik penting suatu produk 

menurun. 
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Juran juga melihat kualitas sebagai konsep yang berguna hanya dapat 

didefinisikan oleh konsumen. Juran mendefinisikan kualitas dengan kesesuaian 

untuk digunakan dengan dua kategori  yang berbeda yaitu fitur produk yang 

memenuhi kebutuhan pelanggan dan kebebasan dari kekurangan. 

Crosby  (1979)  “kualitas  adalah  kesesuaian  dengan  kebutuhan  yang  

meliputi  availability,  delivery,  reliability,  maintainability,  dan  cost  

effectiveness“  

Deming (1982) “kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan  

sekarang dan di masa mendatang”  

Feigenbaum (1991) “kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk 

dan  jasa  yang  meliputi  marketing,  engineering,  manufacture,  dan 

maintenance, dalam mana produk dan jasa tersebut dalam pemakaiannya akan 

sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan” 

Elliot  (1993)  “  kualitas  adalah  sesuatu  yang  berbeda  untuk  orang  

yang berbeda  dan  tergantung  pada  waktu  dan  tempat,  atau  dikatakan  sesuai 

dengan tujuan”  

Goetch  dan  Davis  (1995)  “kualitas   adalah  suatu  kondisi  dinamis  yang 

berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses,  dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan.” 

1.2 Pengertian Pengendalian Kualitas 

Dengan adanya pengendalian kualitas merupakan jaminan bagi perusahaan 

untuk mendapatkan mutu barang dengan hasil yang baik dan memuaskan. Apabila 

di dalam perusahaan tidak melaksanakan pengendalian kualitas dengan baik, 
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maka mutu barang yang dihasilkan tidak memuaskan. Untuk memperoleh 

gambaran yang jelas tentang pengertian pengendalian kualitas tersebut, berikut ini 

dikemukakan berbagai definisi dari para ahli, yaitu : 

Menurut Assauri (1993:210), pengendalian kualitas adalah kegiatan untuk 

memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal kualitas dapat tercermin dalam hasil 

akhir. 

Menurut Ahyari (1992:239), pengendalian kualitas merupakan suatu 

aktivitas (manajemen perusahaan) untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas 

produk atau jasa perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah 

direncanakan. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

pengendalian kualitas adalah suatu proses pengaturan bahan baku sampai menjadi 

produk akhir dengan memeriksa atau mengecek dan membandingkan dengan 

standar yang telah diharapkan, apabila terdapat penyimpangan dari standar, 

dicatat dan dianalisa untuk menentukan di mana penyimpangan terjadi, serta 

faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan tersebut. 

Pengendalian memiliki arti keseluruhan cara yang kita gunakan untuk 

menentukan dan mencapai standar. Kalau kita memutuskan untuk melakuan 

sesuatu, kita mulai dengan sebuah rencana, kemudian bekerja menurut rencana 

tersebut dan meninjau kembali hasilnya. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan 

rencana, kita meninjau kembali prosedur kerjanya atau meninjau kembali rencana 

itu tergantung pada mana yang cacat. Semua ini termasuk masalah pengendalian. 
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1.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kualitas 

Dalam hal mutu suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan 

kadang mengalami keragaman. Hal ini disebabkan mutu suatu produk itu 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor-faktor ini akan dapat 

menentukan bahwa suatu produk dapat memenuhi standar yang telah ditentukan 

atau tidak, faktor-faktor tersebut antara lain : 

1.3.1 Manusia 

Peranan manusia atau karyawan yang bertugas dalam perusahaan 

akan sangat mempengaruhi secara langsung terhadap baik buruknya mutu 

dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Maka aspek manusia 

perlu mendapat perhatian yang cukup. Perhatian tersebut dengan 

mengadakan latihan-latihan, pemberian motivasi, pemberian jamsostek, 

kesejahteraan, dan lain-lain. 

1.3.2 Manajemen 

Tanggung jawab atas mutu produksi dalam perusahaan dibebankan 

kepada beberapa kelompok yang biasa disebut dengan Function Group . 

Dalam hal ini pimpinan harus melakukan koordinasi yang baik antara 

function group dengan bagian-bagian lainnya dalam perusahaan tersebut. 

Dengan adanya koordinasi tersebut maka dapat tercapai suasana kerja 

yang baik dan harmonis, serta menghindarkan adanya kekacauan dalam 

pekerjaan. Keadaan ini memungkinkan perusahaan untuk 

mempertahankan mutu serta meningkatkan mutu dari produk yang 

dihasilkan. 
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1.3.3 Uang / Dana Perusahaan 

Perusahaan harus menyediakan uang yang cukup untuk 

mempertahankan atau meningkatkan mutu produknya. Misalnya untuk 

perawatan dan perbaikan mesin atau peralatan produksi, perbaikan produk 

yang rusak, dan lain-lain. 

1.3.4 Bahan Baku 

Bahan baku merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan 

akan mempengaruhi terhadap mutu produk yang dihasilkan suatu 

perusahaan. Untuk itu pengendalian mutu bahan baku menjadi hal yang 

sangat penting dalam hal bahan baku, perusahaan harus memperhatikan 

beberapa hal antara lain: seleksi sumber dari bahan baku, pemeriksaan 

dokumen pembelian, pemeriksaan penerimaan bahan baku, serta 

penyimpanan. Hal-hal tersebut harus dilakukan dengan baik sehingga 

kemungkinan bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi 

berkualitas rendah dapat ditekan sekecil mungkin. 

1.3.5 Mesin dan Peralatan 

Mesin serta peralatan yang digunakan dalam proses produksi akan 

mempengaruhi  terhadap mutu produk yang dihasilkan perusahan. Peralatan 

yang kurang lengkap serta mesin yang sudah kuno dan tidak ekonomis akan 

menyebabkan rendahnya mutu dan produk yang dihasilkan, serta tingkat 

efisiensi yang rendah. Akibatnya biaya produksi menjadi tinggi, sedangkan 

produk yang dihasilkan kemungkinan tidak akan laku dipasarkan. Hal ini 
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akan mengakibatkan perusahaan tidak dapat bersaing dengan perusahaan 

lain yang sejenis, yang menggunakan mesin dan peralatan yang otomatis. 

1.4 Metode DMAIC 

DMAIC adalah metode yang digunakan dalam pengendalian kualitas 

dengan metode Six Sigma. Metode six sigma dipilih karena metode ini merupakan 

metode peningkatan kualitas yang terstruktur, sistematis, dan berorientasi pada 

proses. Keberhasilan implementasi six sigma pada berbagai bidang disebabkan 

karena metode ini menyediakan pendekatan yang sistematis untuk perbaikan 

proses dan kualitas, bukan hanya kumpulan tools saja (Feng dan Kapur : 2007). 

 

Gambar 2.1 Tahapan DMAIC 

 

 

DMAIC merupakan kepanjangan dari define, measure, analyze, 

improve dan control. Mengacu pada buku dari Syukron dan Kholil (2012 : 27 – 

29), metodologi six sigma memiliki 5 tahap implementasi yaitu : 
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1.4.1 Define 

Define merupakan tahap awal menentukan permasalahan yang 

akan dipecahkan, pada tahapan define dilakukan identifikasi terhadap 

permasalahan yang ada, mendefinisikan proses yang menghasilkan 

masalah yang akan mempengaruhi kualitas produk dan menentukan tujuan 

penyelesaian misalkan melakukan pengurangan cacat/ biaya dan target 

waktu. 

Sebelum  menentukan  dan melangkah  untuk  melakukan  tahap  

define,  kita  harus terlebih dahulu  melakukan identifikasi masalah dan 

menentukan prioritas permasalahan. Adapun aspek – aspek yang perlu 

diperhatiakan dalam menentukan masalah yang ada, yaitu : 

1. Spesifik, menjelaskan secara tepat apa yang salah, bagian proses 

mana yang salah dan apa salahnya. 

2. Dapat diamati, menjelaskan bukti-bukti nyata suatu masalah. Bukti-

bukti tersebut dapat diperoleh baik melalui laporan internal maupun 

umpan balik pelanggan. 

3. Dapat diukur, menunjukkan lingkup masalah dalam suatu ukuran. 

4. Dapat dikendalikan, masalah harus dapat diselesaikan dalam rentang 

waktu tertentu. Apabila masalah terlalu besar maka dapat dipecah-

pecah sehingga dapat lebih dikendalikan. 
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1.4.2 Measure 

Pada tahap ini, terlebih dulu manajemen harus memahami proses 

internal perusahaan  yang  sangat  potensial  mempengaruhi  mutu  output  

(disebut critical  to  quality/CTQ).  Kemudian  mengukur  besaran 

penyimpangan yang terjadi dibandingkan dengan baku mutu yang telah 

ditetapkan pada CTQ.  Artinya  dalam  tahap  ini  kita  harus  mengetahui  

kegagalan  atau cacat  yang  terjadi  dalam  produk  atau  proses  yang  akan  

kita  perbaiki. 

Measure merupakan tahapan untuk melakukan validasi 

permasalahan, melakukan pengukuran dan analisis terhadap permasalahan 

dari data yang ada. Pada tahap ini dilakukan pengukuran kapabilitas proses 

terhadap organisasi (berupa SLA, SOP ataupun regulasi serupa). 

1.4.3 Analyze 

Analyze merupakan tahapan untuk melakukan analisis terhadap 

proses yang sedang berlangsung dan mengidentifikasi penyebab variasi 

pelayanan yang mempengaruhi kapabilitas proses, menentukan faktor-

faktor yang paling mempengaruhi proses, analisa yang dilakukan untuk 

mencari faktor yang harus diperbaiki guna memperbaiki proses.  

Di sini manajemen berupaya memahami mengapa terjadi 

penyimpangan dan  mencari  alasan-alasan  yang  mengakibatkannya.  

Maka  dari  itu, manajemen  harus  mengembangkan  sejumlah  asumsi  

sebagai  hipotesis dan dilakukan pengujian. Jika  hasil  uji hipotesis 

diterima  berarti  faktor-faktor  penyebab  simpangan  berpengaruh  secara 
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signifikan  terhadap  penyimpangan  yang  ada.  Apabila  hasil  uji 

hipotesis ditolak  berarti  faktor-faktor  tersebut  tidak  berpengaruh 

terhadap  penyimpangan  yang  ada. Pada fase ini dilakukan langkah – 

langkah berikut : 

1. Identifikasi gap yang terjadi di antara performa yang berjalan saat ini 

dengan perfoma yang menjadi target proyek. 

2. Mengidentifikasi bagaimana input dari proses (X) mempengaruhi 

outputnya (Y). 

3. Membuat daftar dan menyusun prioritas dari potensi perbaikan yang 

dapat dilakukan. 

4. Mengidentifikasi penyebab terjadinya variasi dalam proses. 

5. Data dianalisa untuk mengetahui lokasi dan distribusi dari data yang 

terkumpul. Untuk melakukannya biasanya dilakukan histogram dan 

box plot. 

1.4.4 Improve 

Improve merupakan tahapan untuk melakukan perbaikan proses 

dengan mengeliminasi cacat (defect). Mendiskusikan ide-ide untuk 

memperbaiki sistem yang ada berdasarkan hasil analisis terdahulu, 

melakukan percobaan untuk melihat hasilnya. Kemudian membangun 

regulasi terhadap proses tersebut. 

Sebagai  hasilnya, manajemen mengidentifikasi jajaran penerimaan 

maksimum terhadap masing-masing variabel  untuk  menjamin  bahwa  
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sistem  pengukurannya  memang  layak untuk  mengukur  penyimpangan  

yang  ada. Aktifitas dalam fase ini adalah : 

1. Ciptakan solusi yang inovatif. 

2. Fokuslah pada solusi yang paling simpel dan mudah. 

3. Lakukan uji solusi dengan FMEA. 

4. Buat implementation plan yang mendetail. 

5. Mulai lakukan improvement. 

6. Ishikawa Diagram dapat digunakan di seluruh fase DMAIC.dalam 

fase Improve, kita dapat menggunakannya untuk melakukan 

brainstorming dalam menemukan solusi potensial. 

   Untuk mengetahui prosentase setiap faktor-faktor penyebab 

simpangan paling besar hingga terkecil dapat ditunjukkan menggunakan 

Diagram Pareto. Setiap data yang ada dihitung penyimpangan cumulative 

yang terjadi terhadap keseluruhan. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram pareto 
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Data yang memiliki penyimpangan terbesar dapat dilakukan 

perbaikan dengan terlebih dahulu menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyimpangan. Untuk membantu menentukan faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi setiap penyimpangan dapat 

menggunakan fishbone diagram. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Diagram tulang ikan (fishbone) 

1.4.5 Control 

Control merupakan tahapan terakhir pada metode DMAIC dimana 

dilakukan pengendalian performa terhadap proses di masa yang akan 

datang. Tahap ini dilakukan dengan membuat semacam metrik untuk 

pengawasan dan koreksi yang menentukan apakah proses sudah sesuai 

atau harus dilakukan perbaikan kembali. 

Lakukan monitoring terhadap perbaikan yang dibuat untuk 

memastikan sukses yang berkelanjutan. Buatkan control plan. Lakukan 

update dokumen. Dokumentasi proses bisnis dan rekaman training sesuai 

dengan kebutuhan. Control chart dapat digunakan pada fase Control. 
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1.5 Indeks Proteksi 

Indeks Proteksi atau dikenal dengan singkatan IP digunakan untuk 

mengukur kualitas dari Box Panel. Indeks proteksi terdiri dari 3 angka yang 

masing-masing memiliki arti tersendiri, misalnya IP559, IP400 dan sebagainya. 

Namun kenyataan dilapangan bahwa Indeks proteksi yang umum digunakan 

hanya 2 angka saja misalnya IP64, IP54 dan sebagainya. Penggunaan nilai Indeks 

proteksi pada box panel tergantung akan dimana box tersebut digunakan karena 

semakin tinggi nilai IP maka semakin mahal harga box panel tersebut. 

Adapun standar indeks proteksi box panel yang digunakan perusahaan 

manufaktur, adalah : 

Tabel 2.1 Indeks Proteksi 

 

Sumber : IEC 60529 

 

Jadi untuk memenuhi permintaan customer untuk box panel IP 54, maka 

box tersebut harus terproteksi dari angka pertama “5” proteksi terhadapat benda 

padat (Debu), dan angka ke dua “4” proteksi terhadap benda cair 

(percikan/pancaran air dari segala arah). Adapun detail keterangan sebagai berikut 

: 
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Tabel 2.2 Spesifikasi Indeks Proteksi 

 

Sumber : IEC 60529 
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1.6 Box Panel TIS LOVO 

Electrical Switchboard atau biasa disebut dengan box panel listrik adalah 

sebuah perangkat yang berfungsi membagi, menyalurkan dan mendistribusikan 

tenaga listrik dari sumber/pusat listrik kekonsumen/pemakai. terbentuk dalam 

sebuah papan Control, untuk menyusun komponen – komponen listrik 

didalamnya sehingga bisa memudahkan penggunanya . Komponen listrik yang 

biasanya ada pada panel listrik seperti Miniatur Circuit Breaker (MCB), Moduled 

Case Circuit Breaker (MCCB), kontaktor, metering, busbar, dan kabel instalasi. 

Ada beberapa syarat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan dalam 

Pembuatan Panel distribusi tegangan rendah anatara lain : 

1. Aman terhadap manusia,bangunan dan lingkungan 

2. Memenuhi fungsinya sebagai pusat distribusi tenaga listrik sebelum 

disalurkan ke pengguna listrik. 

3. Terpenuhinya sistem pengaman instalasi listrik , baik sebagai pensaklaran 

hidup /mati power listrik, pengaman hubung singkat, pengaman beban 

lebih, gangguan isolasi, pengaman kenaikan tegangan dan penurunan 

tegangan listrik. 
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Gambar 2.4 Box Panel Listrik 

Di PT. Trias ada dua tipe box panel TIS LOVO  yaitu panel kecil yang 

menempel pada dinding (wall mounting) dan panel yang berdiri dengan bebas 

(free standing). Ukuran box panel ini bermacam – macam yang  digunakan sesuai 

banyak komponen – komponen elektrikal yang terpasang didalamnya. Adapun 

spesifikasi – spesifikasi box panel TIS LOVO yaitu : 

1.6.1 Spesifikasi Elektrikal 

Box panel TIS LOVO adalah panel yang terbuat dari plat besi 

(steel plate) dengan aplikasi penggunaan yang beragam. Pada umumnya, 

box panel electric digunakan untuk tempat menaruh komponen-komponen 

listrik seperti circuit breaker hingga rating 4000 Ampere, dengan kapasitas 

breaking capacity sampai 85 KA / 1 second, dengan aplikasi form 1, 2a, 

2b, 3a, 3b. Disamping itu juga, untuk melindungi komponen-komponen 

listrik itu sendiri dari kontaminasi lingkungan luar seperti debu dan tetesan 

air (kapasitas indeks proteksi) dari IP 30, 42, dan 54 Indoor ataupun 

Outdoor. 
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Tabel 2.3 Spesifikasi box Indoor TIS LOVO dan box Prisma 

 

Sumber : Data Engineering 

 

1.6.2 Spesifikasi Teknik 

Untuk material box TIS LOVO dalam proses desain dan 

produksinya menggunakan material steel plate dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Frame panel : Galvanized steel plate, thickness 1,5 - 2mm, finishing 

natural 

2. Mounting plate : Galvanized steel plate, thickness 1.5mm, finishing 

natural 

3. Cover plate : Hot Rolled steel (SPHC) plate, thickness 1.5mm, 

finishing powder coating (RAL 7032) 

4. Up Deck : Hot Rolled steel (SPHC) plate, thickness 0.8mm, finishing 

powder coating (RAL 7032) 
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Gambar 2.5 Bagian – Bagian Box Panel 

 

1.6.3 Dimensi Panel 

Untuk box TIS LOVO yang diproduksi oleh PT. Trias memiliki 

beragam untuk box wall mounting type mulai dari dimensi tinggi panel 

beragam (height) 300, 600, 800, 1.000, dan 1,200mm, lebar (width) panel 

600mm, sedangan untuk dalam (depth) panel 250mm. Berikut adalah tabel 

dimensi box TIS LOVO tipe wall mounting : 
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Tabel 2.4 Dimensi Panel Wall Mounting 

 

Sumber : Data Engineering 

 

Sedangkan box tipe free standing dimensi dengan tinggi panel 

(height) 2100mm, lebar (width) panel beragam yaitu 300mm, 600mm, 600 

+ 200mm, dan 800mm, sedangan untuk dalam (depth) panel ada dua type 

yaitu 400mm, dan 600mm. Berikut adalah tabel dimensi box TIS LOVO 

tipe free standing : 

Tabel 2.5 Dimensi Panel Free Standing 

 

Sumber : Data Engineering 
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1.6.4 Aplikasi / Fungsi Panel 

Box TIS LOVO memiliki aplikasi penggunaan yang beragam. 

Pada umumnya bisa digunakan untuk panel LVMDP (Low voltage main 

distribution panel), panel distribusi / penerangan, panel MCC (motor 

control center), panel capacitor bank, ataupun panel ATS, AMF, dan 

sinkron dengan penempatan Indoor ataupun Outdoor. 

 

Gambar 2.6 Contoh aplikasi panel LVMDP 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode dapat diartikan sebagai cara yang tepat. Kemudian, penelitian 

merupakan kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang 

suatu masalah. Langkah – langkah penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan. 

Tahapan pertama adalah pengumpulan data total cacat (punch list) dari divisi QC 

yang terjadi pada box panel TIS LOVO saat dilakukan pengetesan indeks 

proteksi. Data kemudian akan dianalisa dengan metode DMAIC untuk 

mengetahui tingkat kualitas sigma dan penyebab – penyebab permasalahan 

kualitas yang terjadi setelah proses pemasangan. Setelah itu akan dilakukan 

wawancara dengan perwakilan dari departemen QC, produksi, dan engineering 

untuk mengetahui beberapa kemungkinan dan analisa tiap departemen mengenai 

penyebab ketidaksesuaian yang terjadi. 
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1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di  PT Trias yang berlokasi di Sentra Industri 

Terpadu, Jl. Dokter Kamal Muara VII No.6, Jakarta Utara, objek penelitian ini 

adalah sistem pengukuran kualitas indeks proteksi pada box panel TIS LOVO . 

Adapun total penelitian ini dilaksanakan selama bulan November 2015 – Juli 

2016. 

1.2  Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam proses pengolahan data 

didapat dari data penjualan box TIS LOVO selama periode November 2015 

hingga Juli 2016. Data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini terdiri 

dari data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah : 

1. Banyaknya data ketidaksesuaian (punch list) yang diberikan pada divisi 

produksi untuk proses produksi box panel TIS LOVO. 

2. Banyaknya data ketidaksesuaian (NCR) yang diberikan pada divisi 

engineering untuk proses produksi box panel TIS LOVO. 

3. Report list complai customer dari divisi marketing yang disebabkan 

ketidaksesuaian produk ataupun telat pengiriman produk. 

Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku listrik mengenai standar 

pembuatan box panel, standar SNI pengetesan indeks proteksi pada panel, 

pengendalian kualitas dan six sigma. 
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1.3 Pengolahan Data   

Data yang digunakan akan diperoleh dengan cara :  

1.3.1 Pengumpulan Dokumen  

Data – data mengenai ketidaksesuaian hasil produksi box panel 

TIS LOVO di PT Trias diperoleh dari dokumen divisi Quality Control 

(QC) dan data punch list untuk divisi produksi dan engineering. Dan data 

complai customer dari divisi marketing.  

1.3.2 Wawancara dan diskusi  

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan bertanya 

atau berkomunikasi langsung dengan responden. Pihak yang akan 

diwawancara untuk mendapatkan data yang mendukung penelitian ini 

adalah bagian produksi, engineering, dan QC tentang hasil produksi box 

panel TIS LOVO selama bulan November 2015 – Juli 2016.  

1.3.3 Tinjauan Pustaka  

Berbagai jurnal dan buku tentang aplikasi metode DMAIC yang 

mendukung penelitian ini juga akan menjadi referensi bagi penyusun. 

Adapun tahapan – tahapannya sebagai berikut : 

1. Tahapan awal adalah identifikasi dari proses produksi dari diagram 

SIPOC dan penentuan karakteristik kritis kualitas produk (Critical to 

Quality) box panel TIS LOVO. 

2. Uji kecukupan data sampling yang diambil dari perusahaan selama 

bulan November 2015 – Juli 2016, dengan menggunakan rumus : 
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Dimana : 

N’ : Jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan 

k : Tingkat kepercayaan dalam penelitian (95% = 1,96) 

s : Tingkat ketelitian dalam penelitian (10% = 0,1) 

N : Jumlah pengamatan yang sudah dilakukan 

X  : Data pengamatan (data ketidaksesuaian) 

3. Menghitung batas kendali proporsi kesalahan (p-chart) perhitungan 

persentase kerusakan, mean / rata – rata (CL), Upper Control Limit 

(UCL), Lower Control Limit (LCL) dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 
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Dimana : 

Np : Produk cacat yang dihasilkan 

n : Banyaknya sampel yang diambil 

p : persentase kerusakan 

CL : mean / rata – rata 

UCL : Upper Control Limit 

LCL : Lower Control Limit 

4. Mengitung DPO dan DPMO untuk menentukan tingkat level sigma 

perusahaan sebagai dasar tindakan perbaikan, menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

Dimana : 
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D : Jumlah produk cacat yang dihasilkan 

U : Banyaknya unit  

O : Jumlah kesempatan 

Shift : konstanta (1,5) 

1.3.4 Analisa  

Dengan berbekal data serta mengenai kualitas dan kuantitas hasil 

pengetesan indeks proteksi Pada box panel TIS LOVO di PT Trias, 

penyusun akan melakukan analisa dan penelitian mengenai faktor-faktor 

penyebab terjadinya ketidaksesuaian hasil pengetasan dan usulan untuk 

peningkatan kualitas dengan implementasi pengendalian kualitas dengan 

metode DMAIC. 

Pada tahapan analisa ini menggunakan diagram pareto untuk 

mengurutkan prioritas penyelesaian masalah yang harus dilakukan dari data 

ketidaksesuaian  yang terjadi. Dengan perhitungan persentase total 

kerusakan cumulative dibagi dengan jumlah kerusakan keseluruhan produk. 

Tahapan analisa selanjutkan menggunakan diagram fishbone sebagai alat 

bantu untuk mencari penyebab terjadinya cacat produksi tersebut. 

Sebagai tahap perbaikan menggunakan metode 5W + 1H untuk 

pengelompokan masalah – masalah yang terjadi yang didapat dari analisa 

diagram fishbone sebelumnya. Serta tahap control sebagai usulan perbaikan 

kualitas produk box panel TIS LOVO dan masukan untuk masing – masing 

divisi terkait.  
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1.4 Diagram Alir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

Identifikasi Masalah 

Pengamatan sistem produksi perusahaan 

Perumusan dan Batasan Masalah 

Analisa ketidaksesuaian 

Implementasi metode DMAIC 

Pengumpulan Data 

Data pengetesan indeks proteksi 

Data standar kualitas Box TIS LOVO 

 

Selesai 

Pengolahan Data 

Tahap Define : identifikasi proses produksi, jumlah cacat, 

jenis cacat, dan menentukan CTQ 

Tahap Measure : uji kecukupan data, membuat peta 

kendali, menghitung DPU, DPMO, dan tingkat Sigma 

Studi Pustaka 

Metode DMAIC 

Konsep six sigma 

Analisa Data 

Tahap Analyze : aplikasi Pareto diagram, Fishbone diagram 

Tahap Improve : analisa 5W +1H 

Tahap Control : memberikan usulan perbaikan 

Kesimpulan & Saran 

Mulai 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

1.1 Gambaran Umum Perusahaan  

PT. Trias berdiri sejak tahun 1973 adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang manufactur Cable Support System dan electrical switchboard. PT. Trias 

menyediakan solusi lengkap baik teknis maupun proyek untuk pembangunan 

proyek di berbagai sektor, gedung, perkantoran, rumah sakit, ataupun industi baik 

minyak dan gas & batu bara, dan lain – lain. Produksi utama adalah Cable Tray, 

Cable Ladder, Channel dan box Panel listrik hingga pemasangan instalasi listrik 

yang saat ini menjadi produk andalan dan core business Perusahaan. 

PT. Trias memiliki dua lokasi yaitu Jakarta Utara dan Tangerang. Lokasi di 

Jakarta Utara sebagai kantor pusat sekaligus tempat assembly dan wiring 

Electrical Switchboard. Sedangkan cabang Tangerang dikhususkan untuk 

memproduksi semua box panel dan metal working Cable Support System (Cable 

Ladder, Cable Tray dan Channel) serta terdapat bagian Workshop untuk 

mendukung kegiatan produksi baik di Trias Jakarta Utara maupun Trias 
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Tangerang. Pada tahun 2015 berkembang lagi dan membuka cabang di daerah 

Batam. 

Lokasi Perusahaan Kantor Utama PT. TIS berada di Jakarta Utara, 

tepatnya beralamat lengkap di : 

Sentra Industri Terpadu, Pantai Indah Kapuk 

Jl. Dr. Kamal Muara VII blok A no 6 

Jakarta Utara 14470 

Phone/fax : (021) 5552989 / (021) 6195812, 6198571 

Sedangkan untuk cabang fabrikasinya berada di daerah Bitung, Tangerang 

dengan alamat di : 

Jl. Raya Serang KM 11,5 

Kampung Bulakan RT 06/03 No. 18 

Bitung, Tangerang 15710 

Phone/fax : (021) 59409173-75 / (021) 59409172 

 

1.2 Tahap Pengumpulan Data 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat tabel jenis 

produksi dan cacat produksi yang terjadi selama bulan November 2015 hingga 

Juli 2016. Data didapat dari punch list divisi quality control jika terjadi hal – hal 

yang tidak sesuai dalam proses. Berikut adalah contoh lembar punch list yang 

digunakan : 
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Gambar 4.1 Contoh Checksheet di PT. Trias 

Hasil cacat produksi kemudian dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai 

dengan panduan pengetesan panel tegangan rendah (Low Voltage Switchboard 

Inspection Guide) yang mengadopsi dari Schneider Electric. 

Panduan ini digunakan oleh bagian Quality Control sebagai prosedur 

standar pengetesan panel. Hal ini disebabkan karena PT. Trias  merupakan 

partner license dari Schneider Electric, sehingga proses pengetesan dan 

pengendalian kualitas hasil produksi panel yang dilakukan juga mengadopsi dari 

petunjuk standar yang diterbitkan oleh Schneider Electric. 
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1.3 Tahap Define  

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam implementasi metode 

DMAIC untuk proses ini adalah tahap define. Define merupakan tahap awal / 

inisiasi dari permasalahan yang akan dipecahkan, pada tahapan define dilakukan 

dua identifikasi terhadap permasalahan yang ada, pembuatan diagram SIPOC 

untuk mendefinisikan keadaan kritikal proses produksi yang terjadi dan penentuan 

CTQ (Critical to Quality) yang mempengaruhi kualitas indeks proteksi pada box 

panel TIS LOVO. Pengukuran tahap define ini diperoleh dari data produksi dan 

data total cacat produk yang ditunjukan pada tabel 4.1. 

1.3.1 Diagram SIPOC 

Diagram SIPOC ( Supplier, Input, Proses, Output, Customer ) 

merupakan suatu diagram yang biasa digunakan dalam tahap define  untuk 

member gambaran secara umum terhadap proses yang ada saat ini.  SIPOC 

yang merupakan akronim dari lima elemen utama dalam sistem kualitas, 

yaitu Supplier-Input-Process-Output-Customer. Berikut adalah diagram 

SIPOC dalam pembuatan box panel TIS LOVO : 
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Gambar 4.2 Tahapan Proses Box Panel 

Salah satu produk yang diproduksi oleh perusahaan adalah Box 

panel listrik. Untuk tingkat  defective produk box panel terutama box panel 

TIS LOVO dengan indeks proteksi masih tinggi dikarenakan masih dalam 

tahap pengembangan. Tingkat defective yang sering terjadi adalah pada 

proses desain box, pembuatan DKM (daftar kebutuhan material), assembly 

box, pengecatan, dan pengetesan IP panel. 

Dengan fokus pada tahapan proses produksi yang sering 

menimbulkan ketidaksesuaian kemudian dilanjutkan penentuan 

karakteristik kritis kualitas produk (Critical to Quality) box panel TIS 

LOVO yang menyebabkan kualitas indeks proteksi menurun, yaitu : 

1.3.2 Ketidaksesuaian Fungsi 

Ketidaksesuaian fungsi adalah kegagalan produk untuk memenuhi 

fungsinya. Dalam hal ini IP pada box panel berfungsi untuk memberikan 

melindungi panel dari masuknya benda padat / cair ke dalam panel 
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sehingga tidak merusak komponen di dalamnya. Untuk memenuhi fungsi 

ini, indeks proteksi harus di tes sesuai dengan standar yang ada. 

Berikut ini adalah ketidaksesuaian fungsi yang terjadi saat dilakukan 

pengetesan indeks proteksi yang sering menyebabkan kebocoran pada box 

panel. 

 

1. Kurangnya pemberian silicon / lem pada bagian gasket 

Sering terjadi pada bagian pintu, cover tutup bawah panel, 

sambungan antar gasket belum di lem, pemberian silicon pada acrylic 

pintu. Terjadi pada proses assembly panel dan pengetesan IP panel. 

 

Gambar 4.3 Pemasangan cover atas tanpa gasket 
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2. Bocor pada sisi lubang komponen yang terpasang di pintu 

Banyak terjadi pada komponen pilot lamp, metering yang 

terpasang pada pintu panel. Terjadi pada proses assembly panel. 

 

Gambar 4.4 Gasket pintu kurang lem 

1.3.3 Ketidaksesuaian Visual 

Ketidaksesuaian visual pada box panel TIS LOVO terjadi pada 

proses pengecatan panel. Cat powder coating panel yang lecet / tergores 

saat proses packing, ada beberapa bagian yang tidak rata saat proses 

finishing powder coating yang kuarang baik. Selain itu juga ada komplain 

customer mengenai lapisan cat yang cepat memudar saat diaplikasikan 

penempatan di outdoor, yang disebabkan cat yang digunakan adalah stock 

lama yang sudah kadaluarsa. Terjadi pada proses pengecatan panel dan 

pembuatan DKM (daftar kebutuhan material). 
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Gambar 4.5 Cat powder coating pudar 

1.3.4 Ketidaksesuaian Komponen 

Ketidak sesuaian komponen adalah komponen –komponen yang 

tidak IP masih ditaruh di pintu panel sehingga menyebabkan panel tersebut 

tidak lolos test indeks proteksi, adapun komponen yang sering 

menyebabkan kebocoran seperti metering (ampere meter, volt meter, 

frequensi meter,dll), pilot lamp, push button, ataupun selector switch. 

Terjadi pada proses desain panel.  

 

Gambar 4.6 Pemasangan komponen non IP 
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1.4 Tahap Measure 

Tahapan selanjutnya adalah pengukuran terhadap permasalahan yang telah 

didefinisikan untuk diselesaikan. Dalam tahap ini adalah pengambilan data dan 

kemudian mengukur karakteristiknya serta kapabilitas dari proses untuk 

menentukan langkah apa yang harus diambil untuk melakukan perbaikan dan 

peningkatan selanjutnya. 

Setelah mengetahui CTQ (Critical to Quality) box panel TIS LOVO pada 

tahap define yang diperoleh dari hasil Punch list QC, kemudian membuat check 

sheet. Check sheet berguna untuk mempermudah proses pengumpulan data serta 

analisis. Selain itu pula berguna untuk mengetahui area / proses permasalahan 

berdasarkan frekuensi dari jenis atau penyebab dan mengambil keputusan untuk 

melakukan perbaikan atau tidak. Berikut adalah data produksi box panel TIS 

LOVO dan data ketidaksesuaian selama bulan November 2015 –  Juli 2016 : 
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Tabel 4.1 Data Ketidaksesuaian produk box TIS LOVO 

NO CUSTOMER 
TOTAL 

PRODUKSI 

KETIDAKSESUAIAN TOTAL 

REJECT 
FUNGSI VISUAL KOMPONEN 

1 Srimetriko 25 5 2 1 8 

2 IKPT 45 12 4 0 16 

3 Toyo Engineering 42 4 3 2 9 

4 Daek Persada 23 6 2 1 9 

5 Meindo Elang 18 1 3 2 6 

6 Jaya Kencana 56 5 4 1 10 

7 Petrosea 36 4 2 3 9 

8 Orion Nusantara 105 15 4 2 21 

9 Sinar Sosro 29 2 5 3 10 

10 Indokomas 22 1 5 2 8 

11 Wijaya Karya 57 4 4 3 11 

12 Legrand Indonesia 28 5 1 1 7 

13 Wijaya Karya 221 23 15 5 43 

14 Semen Padang 32 4 2 4 10 

15 Adhi Karya 19 3 1 2 6 

16 IKPT 27 4 0 1 5 

17 Meindo Elang 20 3 1 3 7 

18 

Agincourt 

Resource 71 5 7 0 12 

19 Adhi Karya 26 5 1 4 10 

20 Waskita Karya 37 3 4 1 8 

21 

Dekoindo Maju 

Jaya 51 3 5 2 10 

22 Dastech 19 5 1 0 6 

23 Indokomas 40 4 3 1 8 

TOTAL 1049 126 79 44 249 
 

Sumber : Data perusahaan November 2015 – April 2016 

 

Berdasarkan data yang didapat dari produksi menunjukan jenis cacat / 

kesalahan yang sering terjadi pada box panel adalah ketidaksesuaian untuk fungsi 

dengan jumlah total sebanyak 126, ketidaksesuaian untuk visual sebanyak 79, dan 
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ketidaksesuaian komponen sebanyak 44 yang menyebabkan terjadinya kerja ulang 

(rework), reject material ataupun telat pengiriman. 

1.4.1 Uji Kecukupan Data 

Setelah Setelah diketahui kategori dari setiap ketidaksesuaian dan 

diklasifikasikan sesuai dengan kategorinya masing – masing, langkah 

berikutnya adalah pengolahan data. Sebelum data yang ada diolah lebih 

lanjut, data tersebut harus diuji kecukupannya agar tingkat keyakinan dari 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 

Uji kecukupan data ini dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan yang 

diasumsikan dengan 95% dan tingkat ketelitian 10% dan dihitung 

menggunakan rumus seperti berikut : 

 

Dimana : 

N’ : Jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan 

k : Tingkat kepercayaan dalam penelitian 

s : Tingkat ketelitian dalam penelitian 

N : Jumlah pengamatan yang sudah dilakukan 

X  : Data pengamatan (data ketidaksesuaian) 
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Mengacu total reject pada data Tabel 4.1, dengan  jumlah 

pengamatan yang dilakuakan sebanyak 23 kali, maka dapat dimasukan 

pada rumus uji kecukupan data sehingga didapat sebagai berikut : 

 

 

 

Dari perhitungan didapat nilai N’ = 21.30, nilai N = 23 sehingga dnilai 

N > N’ maka disimpulkan bahwa jumlah data yang diambil sudah 

mencukupi. 

1.4.2 Analisa Peta Kendali Proporsi Kesalahan (P-Chart) 

Peta kendali (p-chart) digunakan apakah cacat produk yang 

dihasilkan masih dalam batas yang disyaratkan atau tidak. Perbandingan 

diklasifikasikan sebagai “diterima” atau “ditolak”. Pada studi kasus data 

diperoleh merupakan sampel yang bervariasi sehingga menggunakan peta 

kendali model harian/individu.  

Menggunakan data produksi dan produk cacat pada Tabel 4.1 yang 

kemudian dihitung dengan rumusan batas kendali (p-chart) didapat 

perhitungan sebagai berikut : 
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1. Menghitung persentase kerusakan  

 

Dimana : 

Np : Produk cacat yang dihasilkan 

n : Banyaknya sampel yang diambil 

Sehingga di peroleh perhitungan sebagai berikut : 

 

Contoh perhitungan data pertama customer srimetriko dengan 

total produksi 25 unit dan total reject 8 unit didapat hasil persentase 

kerusakan sebesar 32%. Perhitungan dilanjutkan sampai data sampel 

ke 23. 

2. Menghitung mean / rata-rata produk akhir (CL)  
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Contoh perhitungan total cacat dibagi dengan total produksi 

sehingga didapat hasil 0,237 atau 23,7 %. Hasil perhitungan CL 

digunakan sampai data sampel ke 23. 

3. Menghitung Upper Control Limit (UCL) 

 

 

Contoh perhitungan data pertama customer srimetriko dengan 

total produksi 25 unit dan total reject 8 unit didapat hasil UCL sebesar 

0,43 atau 43%. Perhitungan dilanjutkan sampai data sampel ke 23. 

4. Menghitung Lower Control Limit (LCL) 

 

 

Contoh perhitungan data pertama customer srimetriko dengan 

total produksi 25 unit dan total reject 8 unit didapat hasil LCL sebesar 

0,0439 atau 4,39%. Perhitungan dilanjutkan sampai data sampel ke 

23. 
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Menggunakan data produksi dan produk cacat pada Tabel 4.1 yang 

kemudian dihitung dengan rumusan batas kendali (p-chart) didapat semua 

perhitungan pada tabel berikut dalam hitungan (%) : 

Tabel 4.2 Perhitungan batas kendali box TIS LOVO 

Sumber : Data perusahaan 

NO CUSTOMER 
TOTAL 

PRODUKSI 

TOTAL 

REJECT 
PROSENTASE UCL CL LCL 

1 Srimetriko 25 8 32.00% 43.56% 24.14% 4.72% 

2 IKPT 45 16 35.56% 40.11% 24.14% 8.18% 

3 Toyo Engineering 42 9 21.43% 40.48% 24.14% 7.81% 

4 Daek Persada 23 9 39.13% 44.11% 24.14% 4.17% 

5 Meindo Elang 18 6 33.33% 45.81% 24.14% 2.47% 

6 Jaya Kencana 56 10 17.86% 38.99% 24.14% 9.30% 

7 Petrosea 36 9 25.00% 41.34% 24.14% 6.94% 

8 Orion Nusantara 105 21 20.00% 36.18% 24.14% 12.11% 

9 Sinar Sosro 29 10 34.48% 42.63% 24.14% 5.66% 

10 Indokomas 22 8 36.36% 44.41% 24.14% 3.88% 

11 Wijaya Karya 57 11 19.30% 38.90% 24.14% 9.39% 

12 Legrand Indonesia 28 7 25.00% 42.84% 24.14% 5.44% 

13 Wijaya Karya 221 43 19.46% 33.54% 24.14% 14.75% 

14 Semen Padang 32 10 31.25% 42.03% 24.14% 6.26% 

15 Adhi Karya 19 6 31.58% 45.42% 24.14% 2.86% 

16 IKPT 27 5 18.52% 43.07% 24.14% 5.21% 

17 Meindo Elang 20 7 35.00% 45.06% 24.14% 3.22% 

18 Agincourt Resource 71 12 16.90% 37.86% 24.14% 10.43% 

19 Adhi Karya 26 10 38.46% 43.31% 24.14% 4.97% 

20 Waskita Karya 37 8 21.62% 41.18% 24.14% 7.10% 

21 Dekoindo Maju Jaya 51 10 19.61% 39.46% 24.14% 8.83% 

22 Dastech 19 6 31.58% 45.42% 24.14% 2.86% 

23 Indokomas 40 8 20.00% 40.75% 24.14% 7.54% 

TOTAL 1049 249 23.74%       
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Kemudian Dari hasil perhitungan tabel di atas dapat dibuat peta 

kendali p. Pada gambar peta kendali p dibawah ini  menunjukan cacat 

produk yang dihasilkan masih dalam batas grafik kendali. 

 

 

Gambar 4.7 Diagram kendali (p-chart) produksi box TIS LOVO 

1.4.3 Pengukuran DPMO dan Tingkat Sigma  

Sebelum menentukan cacat yang terjadi tahap selanjutnya yaitu 

perhitungan DPMO dan Tingkat sigma, adapun perhitungannya sebagai 

berikut : 

1. Menghitung Defects per Unit (DPU)  
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Dimana : 

D : Jumlah Produk cacat yang dihasilkan 

U : Banyaknya Unit  

O : Jumlah kesempatan 

Bnayaknya Jumlah kesempatan terjadinya kesalahan disini 

ditentukan sebanyak 3 yang diperoleh dari penentuan penentuan CTQ 

(Critical to Quality) pada tahapan define. Yaitu ketidaksesuaian 

fungsi, visual, dan komponen. 

2. Menghitung Defects per Opprtunity (DPO)  

 

Sehingga di peroleh perhitungan sebagai berikut : 

 

Contoh perhitungan data pertama customer srimetriko dengan 

total produksi 25 unit dan total reject 8 unit didapat hasil persentase 

kerusakan sebesar 0,1067. Perhitungan dilanjutkan sampai data 

sampel ke 23. 

3. Menghitung Defects per Million Opportunities (DPMO)  
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Contoh perhitungan DPMO dari data pertama customer 

srimetriko dengan total produksi 25 unit dan total reject 8 unit didapat 

hasil persentase kerusakan sebesar 106.667 Unit. Perhitungan 

dilanjutkan sampai data sampel ke 23. 

4. Menghitung Tingkat Sigma  

Nilai sigma dikonversikan dari nilai DPMO. Nilai sigma ini 

yang akan menjadi tolak ukur dan akan diukur kembali  jika telah 

mengambil tindakan perbaikan untuk memastikan tindakan telah 

sesuai dan berpengaruh pada performa proses. Dalam perhitungan 

tingkat sigma dapat menggunakan tabel konversi six sigma atau dalam 

perhitungan excel dinyatakan dengan rumusan sebagai berikut : 

 

Dimana satuan SHIFT ini disebutkan konstanta nilai 1,5. 

Sehingga didapat perhitungan sebagai berikut : 

 

Contoh perhitungan tingkat sigma dari data pertama customer 

srimetriko dengan total produksi 25 unit dan total reject 8 unit didapat 
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hasil DPMO sebesar 106.667 Unit dengan sigma 2,74. Kemudian 

Perhitungan dilanjutkan sampai data sampel ke 23. 

Dengan perhitungan rumus level sigma di atas kemudian 

disesuaikan dengan tabel six sigma seperti dibawah ini : 

Tabel 4.3 konversi tingkat sigma 

 

 

Setelah dihitung dengan  rumus di atas sehingga diperoleh data 

DPMO dan dikonversi dengan tabel tingkat sigma perhitungan 

keseluruhan produksi box panel TIS LOVO ditunjukan seperti pada 

tabel dibawah ini, yaitu : 
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Tabel 4.4 DPMO dan tingkat Sigma 

NO CUSTOMER 
TOTAL 

PRODUKSI 

TOTAL 

REJECT 
DPO DPMO 

TINGKAT 

SIGMA 

1 Srimetriko 25 8 0.1067 106,667 2.74 

2 IKPT 45 16 0.1185 118,519 2.68 

3 Toyo Engineering 42 9 0.0714 71,429 2.97 

4 Daek Persada 23 9 0.1304 130,435 2.62 

5 Meindo Elang 18 6 0.1111 111,111 2.72 

6 Jaya Kencana 56 10 0.0595 59,524 3.06 

7 Petrosea 36 9 0.0833 83,333 2.88 

8 Orion Nusantara 105 21 0.0667 66,667 3.00 

9 Sinar Sosro 29 10 0.1149 114,943 2.70 

10 Indokomas 22 8 0.1212 121,212 2.67 

11 Wijaya Karya 57 11 0.0643 64,327 3.02 

12 Legrand Indonesia 28 7 0.0833 83,333 2.88 

13 Wijaya Karya 221 43 0.0649 64,857 3.02 

14 Semen Padang 32 10 0.1042 104,167 2.76 

15 Adhi Karya 19 6 0.1053 105,263 2.75 

16 IKPT 27 5 0.0617 61,728 3.04 

17 Meindo Elang 20 7 0.1167 116,667 2.69 

18 Agincourt Resource 71 12 0.0563 56,338 3.09 

19 Adhi Karya 26 10 0.1282 128,205 2.63 

20 Waskita Karya 37 8 0.0721 72,072 2.96 

21 Dekoindo Maju Jaya 51 10 0.0654 65,359 3.01 

22 Dastech 19 6 0.1053 105,263 2.75 

23 Indokomas 40 8 0.0667 66,667 3.00 

TOTAL 1049 249 2.0781 237,369 2.91 

Sumber : Data perusahaan 

 

Dari hasil perhitungan pada tabel di atas, produksi box panel 

TIS LOVO memiliki rata – rata tingkat sigma 2,91 dengan 

kemungkinan kerusakan sebesar 237.369 unit untuk sejuta produksi. 
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Dari tabel diatas yang menjadi perhatian adalah pada project 

customer yang memiliki sigma dibawah 3. Tingkat level sigma yang 

rendah disebabkan jumlah cacat produk yang terjadi terhadap jumlah 

hasil produksi melebihi dari standar yang di ijinkan. 

Fokus peningkatan kualitas maka hal – hal yang perlu 

diperhatian adalah pengurangan produk reject dengan cara 

meminimalisir ketidaksesuaian yang ada. Dalam tahapan selanjutnya 

akan diliat mana ketidaksesuaian yang menjadi prioritas untuk 

pengurangan cacat produk dan peningkatan level sigma.
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BAB V 

HASIL DAN ANALISA 

 

1.1 Tahap Analyze  

1.1.1 Diagram Pareto 

Pada tahapan Analyse diagram pareto berguna untuk membantu 

mengurutkan prioritas penyelesaian masalah yang harus dilakukan. Yaitu 

melakukan proses analisa untuk mengetahui penyebab utama terjadinya 

cacat produksi, data terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa kategori. 

Untuk mengetahui persentase setiap kategori produk yang cacat dapat 

menggunakan rumus : 

 

Sehingga diperoleh data total reject untuk setiap kategori cacat 

produksi sebagai berikut : 
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Tabel 5.1 Persentase total data ketidaksesuaian 

NO Ketidaksesuaian Jumlah 
Prosentase 

(%) 

Cumulative 

(%) 

1 Fungsional 126 50.60% 50.60% 

2 Visual 79 31.73% 82.33% 

3 Komponen 44 17.67% 100.00% 

TOTAL 249 100%   

 

Dari rumus di atas dapat digambarkan dalam diagram pareto 

seperti pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 5.1 Diagram Pareto Ketidaksesuaian IP Panel 

Dari diagram pareto di atas penyelesaian prioritas ketidaksesuaian 

yang sering terjadi pada kualitas IP box panel TIS LOVO adalah 

ketidaksesuaian fungsi sebesar 50.60%, ketidaksesuaian visual sebesar 

31.73 dan  ketidaksesuaian komponen sebanyak 17.67%. 
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1.1.2 Diagram Sebab-Akibat 

Diagram sebab akibat memperlihatkan hubungan antara 

permasalahan yang dihadapi dengan kemungkinan penyebabnya serta 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Setelah diketahui jenis-jenis 

ketidaksesuaian yang terjadi pada kualitas indeks proteksi box TIS LOVO, 

maka perlu mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mencegah 

timbulnya kerusakan yang serupa. Sebagai alat bantu untuk mencari 

penyebab terjadinya cacat produksi tersebut, digunakan diagram sebab – 

akibat atau yang disebut fishbone chart. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi dan menjadi penyebab kerusakan produk secara umum  

pada fishbone chart dapat digolongkan sebagai berikut: 

1. Man (manusia) : Para pekerja yang melakukan pekerjaan yang terlibat 

dalam proses produksi. 

2. Material (bahan baku) : Segala sesuatu yang dipergunakan oleh 

perusahaan sebagai komponen produk yang akan diproduksi, terdiri 

dari bahan baku utama dan bahan baku pembantu. 

3. Machine (mesin) : Mesin-mesin dan berbagai peralatan yang 

digunakan dalam proses produksi. 

4. Methode (metode) : Instruksi kerja atau perintah kerja yang harus 

diikuti dalam proses produksi. 

5. Environment (lingkungan) : Keadaan sekitar perusahaan yang secara 

langsung atau tidak langsung mempengaruhi perusahaan secara umum 

dan mempengaruhi proses produksi secara khusus.  



56 

 

Ketidaksesuaian ditentukan berdasarkan hasil wawancara dan 

analisa secara teknis dengan berpedoman pada standar dan desain yang 

dianut dalam pembuatan ataupun tahap pengetesan Indeks proteksi box 

TIS LOVO berpedoman pada standar internasional yaitu SNI atau IEC 

60529. Selain melihat pada standar, ketidaksesuaian juga dianalisa dari sisi 

desain box panel. Dalam fase define telah dijelaskan ada tiga 

ketidaksesuaian yang sering terjadi yaitu ketidaksesuaian fungsi, 

ketidaksesuaian visual dan ketidaksesuaian komponen. 

1.1.3 Ketidaksesuaian Fungsi 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Fishbone Diagram Ketidaksesuaian Fungsi 
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1.1.4 Ketidaksesuaian Visual 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Fishbone Diagram Ketidaksesuaian Visual 

1.1.5 Ketidaksesuaian Komponen 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Fishbone Diagram Ketidaksesuaian Komponen 
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Berikut ini adalah analisis masing-masing penyebab dari setiap 

fishbone diagram di atas : 

Tabel 5.2 Analisa penyebab ketidaksesuaian dari fishbone diagram 

No CTQ 
Kemungkinan 

Penyebab 
Analisa 

1 Ketidaksesuaian 

Fungsi 

Kemampuan 

operator  rendah 

Banyak operator yang baru bekerja kurang dari 

setahun. Total dari 20 orang operator, hanya 5 

orang yang masa kerjanya lebih dari setahun. Oleh 

karena itu, masih banyak operator yang 

kemampuannya belum  matang. 

    Alat assembly 

dan alat test IP 

kualitasnya 

kurang baik 

Alat Assembly panel dan alat test IP kualitasnya buruk 

dan tidak lengkap yang menyebabkan hasil produksi 

tidak maksimal. Beberapa operator juga belum 

menggunakan alat yang benar sesuai dengan prosedur. 

    Pengetesan 

belum sesuai 

dengan standar 

IEC 60529 

Dikarenakan alat test tidak lengkap maka proses 

pengetesan IP masih sama, saat IP panel rendah 

dengan IP tinggi masih menggunakan  metode yang 

sama. 

2 Ketidaksesuaian 

Visual 

Bak pencelupan 

tidak bersih 

Kebersihan bak pencelupan harus dijaga agar abu 

galvanis yang terbentuk dari proses tidak menempel ke 

produk.  

    Cat powder 

coating yang 

digunakan 

kurang baik 

Cat powder coating yang digunakan dalam  oven 

mempengaruhi kualitas cat yang menempel pada 

produk. Disebabkan cat yang sudah kadaluarsa serta 

penyimpatan cat yang tidak benar. 

    Finishing 

sebelum 

pengiriman tidak 

dilakukan 

Sebelum masuk packing, kadang proses finishing 

belum dilakukan sehingga banyak goresan - goresan 

atau cat yang mengelupas akibat proses wiring. 

3 Ketidaksesuaian 

Komponen 

Kurang 

pemahaman 

tentang 

spesifikasi 

komponen 

Banyak karyawan baru yang belum mengenal 

spesfikasi komponen sehingga masih sudah 

membedakan komponen yang IP dengan yang tidak IP. 

    Komponen tidak 

IP 

Salah pemilihan komponen menyebabkan kebocoroan 

pada panel ssat pengetesan IP, air masuk melalui celah 

- celah komponen ataupun komponen tersebut bisa 

rusak. 
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1.2 Tahap Improve  

Setelah melihat diagram fishbone diatas, dapat dilihat faktor-faktor apa 

saja yang menjadi penyebab cacat pada produk. Ada kesalahan dalam kategori 

yang berbeda disebabkan karena akar permasalahan yang sama. Oleh karena itu, 

dilakukan usulan untuk perbaikan dengan metode 5W + 1H agar kualitas hasil 

produksi meningkat. Metode 5W + 1H sendiri memiliki detail sebagai berikut : 

1. What : Apa yang menjadi penyebab masalah 

2. Why : Mengapa penyebab masalah tersebut timbul 

3. Who : Siapa yang mengatasi masalah tersebut 

4. When : Kapan penyebab tersebut ditanggulangi 

5. Where : Di mana tempat pelaksanaan penanggulangan masalah 

6. How : Bagaimana cara mengatasi penyebab tersebut kerusakan. 

 

Berikut ini adalah analisa dan usulan rencana perbaikan dengan metode 

5W+1H dari ketidaksesuaian yang terjadi : 
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Tabel 5.3 Analisa 5W+1H dari ketidaksesuaian fungsi 

No Masalah What Why Who Where When How 

1 Skill 

operator 

rendah 

Operator 

belum 

mendapatkan 

training 

mengenai 

handling 

Banyak operator 

baru 

Produksi Divisi 

Produksi 

Awal 

tahun 

2016 

Mengadakan 

training 

mengenai 

pembuatan 

box panel 

2 Metode 

pemasangan 

tidak sesuai 

prosedur 

Desain 

Panel, 

pembagian 

part - part 

panel 

Belum pernah 

diadakan 

training, 

Engineering 

kontruksi kurang 

memperhitungkan 

tekukan 

Engineering, 

Produksi 

Divisi 

Produksi 

November 

2015 - 

Januari 

2016 

Meminta 

training dari 

luar 

perusahaan 

3 desain yang 

tidak 

divalidasi 

Produk baru 

yang butuh 

prototype 

Belum adanya 

validasi dan 

banyak 

perubahan desain 

Engineering Divisi 

Engineering 

November 

2015 - 

Januari 

2016 

Melakukan 

visit ke 

perusahaan 

partner 

licensed, uji 

coba produk 

4 Belum ada 

metode 

pengetesan 

IP standar 

Supervisor 

belum dapat 

merumuskan 

metode 

pengetesan 

Dokumentasi 

instruksi kerja 

kurang baik, alat 

tes kurang 

mendukung 

QC Divisi QC Januari 

2016 

Merumuskan 

metode 

pengetesan 

IP, 

pengajuan 

alat tes 

sesuai 

standar IEC 

60529  
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Tabel 5.4 Analisa 5W+1H dari ketidaksesuaian visual 

No Masalah What Why Who Where When How 

1 Bak 

pencelupan 

korosi 

tidak 

bersih 

Pembersihan 

tidak 

dilakukan 

dengan baik 

Pembersihan 

berkala 

kemungkinan 

tidak 

dijadwalkan  

QC, 

Produksi 

Divisi 

Produksi 

Bulan 

ke 6 

2015 

Mengadakan 

pengecekan 

berkala ke plant 

produksi  

2 Cat 

Powder 

Coating  

yang 

digunakan 

kurang 

baik 

Cat 

kadaluarsa 

Tidak ada 

jadwal 

Pengecekan 

secara 

berkala & 

penyimpanan 

cat yang 

kurang baik 

QC, 

Warehouse 

Divisi 

Warehouse 

Awal 

tahun 

2016 

Melakukan 

pengujian 

terhadap hasil 

cat yang 

digunakan, 

mencari 

beberapa 

supplier cat 

yang berkualitas 

baik 

3 Finishing 

tidak 

dilakukan, 

cat 

tergores 

Bekas 

produksi 

belum 

dibersihkan 

Belum 

adanya 

prosedur 

finishing  

Produksi Divisi 

Produksi 

Maret 

2016 

Menentukan 

standar toleransi 

beram hasil 

produksi dan 

membakukannya 

dalam prosedur 

standar. 

 

Tabel 5.5 Analisa 5W+1H dari ketidaksesuaian komponen 

No Masalah What Why Who Where When How 

1 Komponen 

bocor 

salah 

pemilihan 

komponen 

tidak 

paham spek 

komponen 

yang 

ditawarkan 

Engineering Divisi 

Engineering 

Desember 

2016 

Pelatihan 

untuk 

pemahaman 

produk 

yang 

digunakan 

2 Komponen 

rusak 

Barang 

reject 

supplier 

Tidak 

dilakukan 

Pengecekan 

komponen 

saat datang 

di 

warehouse 

Supplier Divisi QC Februari 

2016 

Melakukan 

pengecekan 

saat 

komponen 

dikirim 

oleh 

supplier, 

untuk 

memastikan 

komponen 

tersebut 

baik 
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1.3 Tahap Control 

Tahap control merupakan tahap terakhir dari metode DMAIC. Pada tahap 

ini, penulis mengusulkan beberapa standar sebagai perbaikan kualitas dan untuk 

mencegah ketidaksesuaian terjadi lagi. Hal – hal yang diusulkan adalah : 

1. Purchasing : Melakukan evaluasi beberapa supplier sebelum 

proses pembelian material dan bahan baku. 

2. Warehouse : Membuat standar penyimpanan material / bahan 

baku dan pengecekan berkala untuk bahan yang mudah 

kadaluarsa. 

3. Engineering : pembuatan protopype produk sebelum 

diluncurkan ke pasar dan pembuatan standar perakitan untuk 

box TIS LOVO dengan indeks proteksi. 

4. Produksi : pembuatan prosedur finishing sebelum proses 

pengiriman produk. 

5. QC : penggunan alat test dan prosedur pengetesan indeks 

proteksi pada panel sesuai dengan SNI atau IEC 60529.  

Usulan Perbaikan ini bertujuan untuk penjaminan kualitas dari 

produk yang dibuat. Setiap divisi harus mengikuti standar kualitas yang 

digunakan oleh perusahaan dan harus konsisten menerapkan standar 

tersebut. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan  

Pada bab terakhir ini penulis akan mencoba menyimpulkan dari apa yang 

penulis analisa/teliti mengenai peningkatan kualitas untuk indeks proteksi box TIS 

LOVO Di PT. Trias. Adapun kesimpulan itu antara lain : 

1. Ketidaksesuaian yang terjadi pada kualitas indeks proteksi box TIS 

LOVO diklasifikasikan menjadi tiga yaitu ketidaksesuaian fungsi 

sebesar 50,60 (%), ketidaksesuaian visual 31,73 (%), dan 

ketidaksesuaian komponen sebesar 17,67 (%) 

2. Penyebab dari ketidaksesuaian fungsi dikarenakan (man) skill operator 

yang rendah, (machine) alat test dan assembly panel kurang bagus, dan 

(method) metode pengetesan IP belum sesuai dengan SNI / IEC 60529. 

Untuk penyebab ketidaksesuaian visual dikarenakan (material) cat yang 

digunakan kurang baik / kadaluarsa, (machine) bak pencelupan kotor, dan 

(method) belum adanya SOP untuk finishing box panel sebelum dikirim 
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ke konsumen. Sedangkan untuk penyebab ketidaksesuaian komponen 

dikarenakan (man) kurang pemahaman tentang komponen IP, dan 

(material) komponen non IP dipasang diluar panel. 

3. Untuk peningkatan kualitas produk yang dibuat sehingga sampai pada 

konsumen, diperlukan kesadaran seluruh divisi terkait seperti purchasing, 

warehouse, engineering, produksi, QC, dan ekspedisi untuk selalu 

mengontrol dan menjalankan SOP yang telah dibuat pada setiap divisinya. 

 

1.2 Saran  

Ada beberapa saran usulan yang mungkin dapat berguna untuk kemajuan 

dan perkembangan perusahaan. Saran tersebut antara lain : 

1. Penerapan metode DMAIC untuk pengendalian kualitas secara konsisten 

dapat membantu manajemen untuk mengambil tindakan / keputusan yang 

diperlukan agar kualitas produk terus meningkat. 

2. Sebaiknya perusahan melakukan pengolahan data secara rutin 

terhadap kualitas hasil produk agar dapat melakukan pencegahan dan 

analisa secara tepat apabila terjadi permasalahan kualitas. 

3. Kelengkapan alat test dan peralatan assembly sangat penting sebagai 

pendukung kualitas produk yang dihasilkan. Serta pemberian 

pelatihan dan pengembangan skill karyawan sebaiknya dilakukan 

secara terus menerus. 
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4. Sebaiknya perusahaan menerapkan TQM (Total Quality Manajement) 

pada setiap divisi untuk memperhatikan hal – hal yang menyebabkan 

terjadinya ketidaksesuaian produk mulai dari bahan baku masuk 

sampai proses packing sebelum dikirim ke konsumen dengan cara 

mendokumentasikan kesalahan yang ada agar tidak terulang kembali.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Box Panel TIS LOVO 
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Lampiran 2 

Jadwal Pelaksaan Penelitian  

Di bawah ini adalah detail jadwal penelitian pengumpulan data yang didapat dari beberapa data purchase order box panel TIS 

LOVO dari Bulan November 2015 – April 2016, sedangkan secara keseluruhan proses awal hingga penyelesaian laporan dilakukan 

selama ± 6 bulan, yaitu : 

Tabel 3.1 Jadwal Pelaksaan Penelitian 

No. Jenis Kegiatan 
Bulan 

November Desember Januari Februari  Maret April Mei Juni Juli 

1 Studi Pendahuluan                   

2 Pengumpulan Data                   

3 Pengolahan data                   

4 Analisis kinerja                    

5 Penyusunan Laporan                   

6 Publikasi hasil penelitian                   
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