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ABSTRAK 

Pengendalian Mutu Body Mobil BMW TIPE 328i Pada Proses Final 

Inspection di PT. Tjahja Sakti Motor Untuk Menurunkan Cacat Produk. 

Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja proses 

pengendalian mutu produk untuk menurunkan adanya produk cacat dan 

mengetahui kecacatan yang paling dominan pada proses Final Inspection. Tugas 

Akhir ini menggunakan Metode Seven Tools yaitu dengan Grafik, Diagram 

Histogram, Peta Kendali Proporsi Cacat, Diagram Pareto, dan Diagram Sebab 

Akibat Karena Penggunaan teknik tersebut paling sesuai dengan kondisi yang ada 

pada perusahaan. Data yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu tabel laporan 

jumlah cacat oleh bagian Quality Control pada tanggal 20 Agustus 2014 s/d 21 

April 2016. Tabel ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan besarnya nilai 

proporsi cacat produk sebesar 5.556% atau terdapat sebesar 20 unit produk cacat 
dari 360 unit produk yang diproduksi, sedangkan untuk jenis kecacatan dominan 

yang menyebabkan gagalnya penerimaan yaitu cacat penyok (Dent). Diharapkan 

tugas akhir ini dapat memberikan sebuah masukan bagi pihak perusahaan, tim 

audit mutu proses dan juga bagi masyakat luas umumnya, hasil tugas akhir ini 

mengindikasi bahwa pengendalian mutu sebesar 4.46% sudah lebih baik dari 

standar perusahaan sebesar 5.56% 1. Perlu adanya peningkatan menuju zero 

defect, 2. Memberikan pelatihan SOP kepada para operator untuk mengurangi 

terjadinya cacat pada produk dan penanganan produk cacat dominan dengan 

teknik pencegahan dan pemberian pelatihan khusus. 

 

Kata Kunci : peta kendali p , diagram pareto, diagram sebab akibat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Pengendalian Mutu Body Mobil BMW TIPE 328i Pada Proses Final 

Inspection di PT. Tjahja Sakti Motor Untuk Menurunkan Cacat Produk. 

This final test is to know how the process of quality assurance product to decrease 

a defect product and know the most dominant defection of Final Inspection 

process. The study uses Seven Tools Metodh with Graphic, Diagram, Histogram, 

P-chart, Pareto Diagram, and Fishbone Diagram. Those techniques is the most 

relevant technique with the company. The writer uses the data for the table report 

from 20 August 2014 until 21 April 2016. This table is used as a reference to 

determine a total of the value difection product 5.556% or 20 units of difection 

product of 360 units of the products. However, for dominant difection caused of 

failed acceptance is Dent. Hopefuly, this final study can give a suggestion for the 

company, the quality assurance and the other people. The result ofthisfinal study 

indicates that the quality assurance 4.46% is better than company standard 5.56% 

1.Increasing to Zero Effect based 2. Giving SOP training to all operators to 

decrease of the procduct difection and handling the dominant difectionproduct 

with a particular training and prevention technique. 

Keyword : P-Chart, Pareto Diagram, Fishbone Diagram 

 



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan memasuki era pasar bebas, seluruh perusahaan semakin dituntut 

untuk dapat memuaskan konsumen dalam rangka tetap mempertahankan 

eksistensi perusahaanya dipasar. Usaha yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

tetap mempertahankan eksistensi tersebut salah satunya adalah dengan menjaga 

dan terus meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan karena hal tersebutlah 

yang menjadi perhatian utama dari para konsumen. Konsumen sekarang ini 

menjadi semakin kritis, sehingga kita harus tetap dapat memuaskan selera pasar. 

Jika perusahaan tidak dapat menjaga kualitas dan tidak dapat memuaskan selera 

pasar, maka secara perlahan konsumen pun akan meninggalkan produk mereka. 

Sebagai konsekuensi logis untuk dapat mempertahankan kualitas dan tetap 

mengikuti perkembangan selera pasar, perusahaan dituntut untuk memperhatikan 

efektivitas dan efisiensi dalam menjalakan usahanya. Salah satu usaha yang dapat 

dilakukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi perusahaan adalah dengan 

melakukan pengendalian terhadap kualitas. Kualitas dipandang sebagai suatu hal 

pokok yang wajib menjadi landasan utama dalam sebuah proses produksi. 



Perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur yang kini banyak terjadi 

persaingan, salah satu contoh yaitu perusahaan yang memproduksi jenis mobil di 

Indonesia yang pada saat ini mengalami persaingan yang cukup ketat antara 

perusahaan yang memproduksi produk yang selevel yaitu mobil kelas premium. 

Perusahaan yang memproduksi mobil BMW adalah PT. Tjahja Sakti 

Motor, yang bergerak dibidang otomotif dan sebagai agen pemegang merk mobil 

BMW. Perusahaan ini menjalankan pesanan berdasarkan pesanan dari luar 

(System job on order). Jenis produk yang diproduksi di perusahaan ini yaitu jenis 

mobil BMW dengan berbagai tipe. Namun produk yang menjadi fokus penelitian 

ini adalah pengendalian mutu body mobil BMW tipe 328i yang dilakukan pada 

bagian Final Inspection. 

Permasalahan pada saat ini terletak pada material handling pada 

pengiriman body mobil tersebut. Akibatnya banyak cacat yang terjadi pada body 

mobil yang menurunkan kualitas yang terdapat produk mobil BMW tersebut. 

Peneliti lain sebelumnya mengenai produk sejenis yaitu oleh Ivan Vavian dengan 

judul “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Mutu Dengan Metode Diagram 

Kontrol- Pada Proses Pengecatan Body Mobil Dalam Rangka Meningkatkan 

Kualitas Produk di Pt. Krama Yudha Ratu Motors Jakarta-Indonesia.” pada 

tahun 2015. Penelitian dilakukan pada pengecatan body mobil dengan tingkat 

keyakinan 99,75% pada metode yang pada saat itu diterapkan. Akan tetapi pada 

aktualnya, hanya 80,50% yang tercapai. Setelah ditetapkan metode seven tools 

oleh peneliti, aktual yang tercapai menjadi 94,50%. 



Selain itu penelitian lain dilakukan pula oleh Agus Susanto pada tahun 

2013 dengan judul“Analisis Cacat Produk Ban Vulkanisir Jenis Truk dan Bus 

Pada CV. Sigma Jaya Surakarta.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

produksi ban setiap bulan adalah 600 ban vulkanisir, dengan 479 ban tidak cacat 

dan 121 ban yang cacat. Dengan ini peneliti mengangkat masalah tersebut untuk 

menurunkan cacat yang ada dengan menggunakan metode seven tools. Setelah 

peneliti menerapkan metode tersebut, cacat sudah mulai menurun dari cacat 

sejumlah 121 ban perperiode kini menurun hingga 100 unit perperiode yaitu 21 

ban cacat perperiode. 

Setelah itu, penelitian lain dilakukan oleh Dimas Widiarta pada tahun 2013 

dengan judul“Pengukuran Kualitas pada Proses Produksi Velg Mobil dengan 

Menggunakan Metode Seven Tools untuk Meminimumkan Kecacatan pada Velg 

Mobil di PT. Union Metal Surabaya.” 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pada penulisan tugas akhir ini penulis 

mengambil judul yaitu : 

“Pengendalian Mutu Body Mobil BMW TIPE 328i Pada Proses Final 

Inspection di PT. Tjahja Sakti Motor Untuk Menurunkan Cacat Produk.” 

 

 

 

 

 

 



1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan merumuskan lingkup 

permasalahan dan batasan masalah dalam tugas akhir ini. Permasalahan yang 

diangkat adalah : 

1. Berapa besar proporsi cacat yang terjadi pada proses Final 

Inspection di PT.Tjahja Sakti Motor ? 

2. Bagaimana usulan perbaikan mutu body mobil BMW di PT. Tjahja 

Sakti Motor dengan menggunakan sebagian metode seven tools ? 

1.3 BATASAN MASALAH 

1. Besarnya tingkat proporsi cacat body mobil BMW type 328i pada 

proses Final Inspection. 

2. Data pada periode tiga tahun pada tahun 2014 - 2016. 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui pengendalian mutu di PT. Tjahja Sakti Motor pada 

proporsi cacat. 

2. Memberikan saran perbaikan untuk menurunkan cacat produk mobil 

BMW type 328i di PT. Tjahja Sakti Motor. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.  

 



BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori yang dijadikan acuan dalam pembuatan laporan 

sesuai dengan topik yang diambil.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan, yang meliputi lokasi 

perusahaan, proses produksi, dan produk yang dihasilkan, serta data – data yang 

diperoleh selama penelitian berlangsung.  

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan berupa 

pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data dilakukan dengan 

wawancara, pengukuran langsung, dan pengumpulan data mengenai produktivitas. 

Selanjutnya, dilakukan sebuah pengolahan data yang sesuai dengan metodologi 

penelitian dengan mencari tahu tentang produktivitas lalu meningkatkannya dan 

mempraktekannya. 

BAB V  ANALISIS HASIL 

Bab ini berisi tentang analisa terhadap data yang telah diperoleh dan 

pembahasan terhadap topik yang diambil berikut dengan pemecahannya.  

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari analisa yang telah 

dilakukan beserta saran yang dapat diberikan sehubungan dengan analisa yang 

telah dibuat. 

 

 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 DEFINISI MUTU 

 Mutu atau kualitas adalah suatu tingkatan yang harus diperhatikan oleh 

setiap perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa. Mutu yang baik atau 

buruk tidak dinyatakan atau dinilai oleh perusahaan atau teknis yang bekerja 

dibidang pengendalian mutu, tetapi pertanyaan tersebut dikeluarkan oleh 

konsumen sebagai pemakai atau pengguna produk tersebut. 

 Untuk lebih jelasnya tentang definisi mutu dan pengendalian mutu dapat 

dilihat sebagai berikut : 

2.1.1 Mutu 

a. Menurut Sofjan Assauri  “Mutu adalah faktor-faktor yang terdapat dalam 

suatu barang atau hasil yang menyebabkan barang atau hasil tersebut sesuai 

dengan tujuan untuk apa barang atau hasil itu dimaksudkan atau 

dibutuhkan”. 

b. Menurut A.V.Feigenbaum “Mutu adalah keseluruhan gabungan 

karakteristik 



produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufacture, dan 

maintenance melalui mana produk dan jasa dalam pemakaian akan sesuai 

dengan diharapkan pelanggan”.
 

c. Menurut Joseph Juran 

Mutu sebagai kesesuaian terhadap spesifikasi.
 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan definisi mutu adalah 

kesesuian antara standar yang telah ditetapkan dengan output yang dihasilkan dari 

berbagai aspek seperti marketing, engineering, manufacture dan maintanace. 

2.1.2 Pengendalian 

Pengendalian dapat mengandung arti tentang pengawasan, penganalisaan maupun 

penginpseksian terhadap suatu objek (barang atau jasa) sedangkan pengendalian 

menurut beberapa ahli : 

a. Menurut Goerge R. Terry dan Leslie W. Rue 

Pengendalian adalah Tindakan yang dilakukan untuk mengukur pelaksanaan 

dengan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan dabn 

mengambil tindakan-tindakan korektif.
 

b. Menurut Prof. Dr. Sofjan Assauri “ Kontrol adalah kegiatan pemeriksaan 

dan pengendalian atas kegiatan-kegiatan tersebut dapat sesuai dengan apa 

yang diharapkan atau apa yang direncanakan. 

Pengertian pengendalian dapat disimpulkan suatu proses pengawasan terhadap 

proses produksi agar barang atau jasa yang dihasilkan dapat mencapai standar 

mutu yang telah direncanakan. 

 



2.1.3 Pengendalian Mutu 

Menurut Reda Rizal pengendalian mutu adalah mengendalikan atau 

mengontrol kualitas produk sesuai dengan standar. Pengendalian merupakan 

kegiatan yang menjamin agar kegiatan produksi dan operasi yang dilakukan 

sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan apabila terjadi penyimpangan 

maka penyimpangan tersebut akan dikoreksi. Menurut John E. Biegel ialah 

bertanggung jawab terhadap penetapan dan pengawasan dalam pengendalian 

kualitas yang diperlukan bagi bahan baku, bahan yang sedang dalam proses dan 

barang jadi. Juga bertanggung jawab untuk pemeriksaan barang jadi yang 

disesuaikan dengan spesifikasi dan kualitas yang masih dipergunakan.
 

2.2 Tujuan Dan Manfaat Pengendalian Mutu 

Tujuan dari pengendalian mutu yaitu agar spesifiasi produk yang telah 

ditetapkan sebagai standard tercermin dalam produk akhir. Menghasilkan produk 

atau jasa yang bermutu sehingga pelanggan merasa puas. Oleh karena itu tujuan 

dan manfaat pengendalian mutu yang akan dibahas sebagai berikut: 

2.2.1Tujuan Pengendalian Mutu 

Tujuan utama pengendalian mutu adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa 

mutu produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang telah 

ditetapkan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis atau serendah mungkin. 

Pengendalian mutu tidak dapat dilepaskan dari pengendalian produksi, 

karena pengendalian mutu merupakan bagian pengendalian produksi. 

Pengendalian produksi baik secara mutu maupun kuantitas merupakan kegiatan 

yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena semua 



kegiatan produksi yang dilaksanakan akan terkendali, agar barang dan jasa yang 

dihasilkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dimana penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi diusahakan serendah-rendahnya. 

Pengendalian mutu juga menjamin barang atau jasa yang dihasilkan dapat 

dipertanggung jawabkan seperti halnya pada pengendalian produksi. Menurut 

Sofjan Assauri mengemukakan
 
tujuan pengendalian mutu yaitu: 

a. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar mutu yang telah 

ditetapkan  

b. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin 

c. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan 

menggunakan mutu produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 

d. Mengusahakan agar biaya produksi dapat serendah mungkin. 

Dengan demikian antara pengendalian produksi dan pengendalian mutu erat 

kaitannya dalam pembuatan barang agar barang yang dihasilkan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan sehingga biaya produksi dapat serendah mungkin. 

2.2.2 Manfaat Pengendalian Mutu 

Adapun manfaat dari pengendalian mutu menurut Sofjan Assauri : 

a. Pengawasan (control), di mana penyelidikan yang diperlukan untuk dapat 

menterapkan statistical control mengharuskan bahwa syarat-syarat mutu 

pada situasi itu dan kemampuan prosesnya telah dipelajari hingga 

mendetail. Hal ini akan menghilangkan beberapa titik-titik kesulitan 

tertentu, baik dalam spesifikasi maupun dalam proses. 



b. Pengerjaan kembali barang-barang yang telah diperbaiki (Scrap-Rework). 

Dengan dijalankannya pengontrolan, maka dapat dicegah terjadinya 

penyimpangan-penyimpanganndalam proses sebelum terjadinya hal-hal 

serius, dan akan diperoleh kesesuaian yang lebih baik antara kemampuan 

proses (process capability) dengan spesifikasi, sehingga banyaknya barang-

barang yang diperbaiki (scrap) dapat dikurangi sekali. Dalam perusahaan 

pabrik sekarang ini, biaya-biaya bahan sering sekali kali 3 sampai 4 kali 

biaya buruh, sehingga dengan perbaikan yang telah dilakukan dalam hal 

pemanfaatan bahan dapat memberikan penghematan yang menguntungkan. 

c. Biaya-biaya pemeriksaan. Karena statistical control dilakukan dengan jalan 

mengambil sample-sample dan mempergunakan sampling techniques, maka 

hanya sebagian saja dari hasil produksi yang perlu untuk diperiksa. 

Akibatnya maka hal ini akan dapat menurunkan biaya-biaya pemeriksaan. 

Dengan demikian manfaat pengendalian mutu dapat mengendalikan proses 

produksi secara mendetail sehingga barang yang dihasilkan sesuai dengan 

spesifikasi yang ditetapkan dan dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi 

kemudian diperbaiki agar biaya produksi dapat sekecil mungkin. 

2.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Mutu 

Dalam hal ini faktor–faktor yang dapat mempengaruhi mutu produk 

diperusahaaan adalah:
 

1. Manusia 

Tenaga kerja yang kurang memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung 

jawabnya menyebabkan mereka lalai dalam proses produksi seperti tidak 



menggunakan bahan baku secara efisien atau salah mengoperasikan mesin. 

juga untuk itu diberikan pelatihan saat karyawan, menyebabkan tenaga kerja 

kurang teliti dan kurang terampil. Tenaga kerja yang melakukan pekerjaan 

yang sama secara terus–menerus juga cepat menjadi jenuh sehingga mereka 

kurang bersemangat dalam bekerja. kurangnya pengawasan terhadap kinerja 

karyawan saat melakukan proses produksi mengakibatkan karyawan menjadi 

kurang displin yang akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan.  

2. Metode kerja 

Perusahaan memiliki standar prosedur kerja tertulis yang menguraikan 

bagaimana metode kerja yang baik yang seharusnya di ikuti dan ditaati oleh 

karyawan. Namun dalam prakteknya, karyawan seringkali berperilaku sesuai 

keinginanya sendiri dan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, 

misalnya karyawan terlambat masuk kerja dengan alasan yang tidak jelas atau 

menggunakan bahan baku tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan.  

3. Bahan baku 

Mutu bahan baku yang semakin menurun terjadi karena bahan baku yang 

rusak dan pemeriksaan bahan baku yang kurang ketat. Bahan baku yang rusak 

ini terjadi karena bahan baku yang terlalu lama di simpan dan tempat 

penyimpanan bahan baku yang kurang memadai. 

Pemeriksaan bahan bakuyang tidak dilakukan secara spesifik mengakibatkan 

bahan baku yang akan digunakan untuk produksi tidak memenuhi standar 

sehingga banyak terjadi produk cacat. Kurangnya ketelitian dalam pemeriksaan 



ketika menerima bahan baku menyebabkan mutu bahan baku yang di pasok 

semakin menurun. 

4. Mesin dan peralatan 

Perusahaan telah memiliki jadwal perawatan dan pemeliharaan mesin dan 

peralatan. Namun pada pelaksanaannya, perawatan dan pemeliharaan terhadap 

mesin dan peralatan produksi dilakukan secara tidak terjadwal, artinya mesin 

hanya di perbaiki pada saat terjadi kerusakan. Akibatnya mesin tidak bekerja 

secara optimal dan komponen mesin cepat rusak. 

5. Lingkungan 

Lingkungan pabrik yang panas dan kebisingan menyebabkan kenyamanan 

bekerja terganggu sehingga karyawan akan sulit berkonsentrasi dan dapat 

mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. karyawan juga jarang 

membersihkan pabrik, padahal setiap proses produksi menghasilkan debu dan 

kotoran dalam jumlah cukup banyak. kondisi ini menyebabkan pabrik jadi 

kotor dan berdebu, dimana hal ini dapat mengganggu kenyamanan karyawan 

dalam bekerja. 

2.4 Tujuh Alat Pengendalian Mutu  

Menurut Dr.Kaoru Ishikawa, percaya bahwa statistika mampu 

menyelesaikan 95% persoalan kualitas atau mutu dengan menggunakan tujuh alat 

atau seven tools yang dirancang sesederhana mungkin agar bisa dipakai siapa saja, 

maka dijelaskan sebagai berikut: 

 

 



1. Lembar Periksa (Check Sheet)
 

Lembar periksa atau lembar isian merupakan alat bantu untuk 

memudahkan dan menyederhakan pencatatan data. Bentuk dan isinya disesuaikan 

dengan kebutuhan maupun kondisi kerja yang ada. Penggunaan lembar periksa 

bertujuan sebagai berikut: 

a. Memudahkan proses pengumpulan data terutama untuk mengetahui 

bagaimana suatu masalah sering terjadi. 

b. Mengumpulkan data tentang jenis masalah yang terjadi. 

c. Menyusun data secara otomatis, sehingga data dengan mudah 

dipergunakan. 

d. Memisahkan opini dan fakta. 

Adapun contoh gambar check sheet dibawah ini: 

Tabel 2.1 Contoh lembar periksa (check sheet) 

 

Sumber : Kaoru Ishikawa, Teknik Penuntun Pengendalian Mutu 

 

2. Histogram  

Histogram merupakan suatu alat  yang membantu kita untuk menentukan 

variasi. Adapun karakteristik histrogram adalah: 

a. Histrogram menjelaskan variasi proses, namun belum mengurutkan 

rangking dari variasi terbesar sampai terkecil. 



b. Histogram juga menunjukkan kemampuan proses, dan apabila 

memungkinkan, histogram dapat menunjukkan hubungan dengan 

spesifikasi proses dan angka-angka nominal, misalnya rata-rata. 

c. Dalam histogram, garis vertical menujukkan banyak observasi tiap-

tiap kelas. 

 

 

Gambar 2.1 Contoh gambar histogram 

 

3. Diagram Sebab Akibat (fishbone diagram)  

Diagram sebab akibat adalah diagram yang menunjukan sebab 

akibat.Dalam penerapnnya digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang menjadi penyebab masalah.Diagram ini sering juga disebut seperti 

tulang ikan (fishbone) karna bentuknya yang seperti ikan. 

 

 

Sumber : Kaoru Ishikawa, Teknik Penuntun Pengendalian Mutu 



Gambar 2.2 Contoh diagram fishbone 

 

Langkah- langkah dalam membuat diagram sebab akibat adalah 

sebagai berikut: 

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

mendesak untuk diselesaikan. 

b. Tentukan masalah itu pada “kepala ikan” yang merupakan akibat 

(effect). Tuliskan pada sisi sebelah kanan dari kertas (kapala ikan), 

lalu gambarkan “tulang belakang” dari kiri ke kanan dan 

tempatkan pertanyaan itu dalam kotak. 

c. Tuliskan faktor-faktor penyebab utama yang mempengaruhi 

masalah kualitas sebagai “tulang besar”, juga tempatkan didalam 

kotak. Faktor-faktor penyebab utama dapat dikembangkan melalui 

stratifikasi kedalam kelompok 4M+1E yaitu 

man,machine,material,methods,danenvironment. 

d. Tuliskan penyebab-penyebab sekunder yang mempengaruhi  

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

sekunder itu dinyatakan sebagai “tulang-tulang berukuran 

sedang”. 

e. Tuliskan penyebab-penyebab tersier yang mempengaruhi 

penyebab-penyebab sekunder (tulang-tulang berukuran sedang), 

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 kelihatannya memiliki 

pengaruh nyata terhadap karakteristik kualitas. Catatlah informasi 

yang perlu didalam diagram sebab akibat itu, seperti nama produk, 

kelompok, tanggal dan sebagainya. 

4. Diagram Pareto 

 Diagram pareto adalah  alat yang digunakan untuk membandingkan 

berbagai kategori yang disusun menurut urutannya untuk menentukan 

pentingnya atau prioritas kategori kejadian-kejadian atau sebab-sebab 

kejadian yang akan dianalisis, sehingga kita dapat memusatkan perhatian 

pada sebab-sebab yang mempengaruhi dampak terbesar terhadap kejadian 

tersebut. 

 

 

 Gambar 2.3 Contoh Diagram Pareto 

    



Fungsi diagram pareto adalah untuk mengidentifikasi atau menyeleksi 

masalah utama untuk peningkatan kualitas dari yang paling besar ke yang 

paling kecil. berilut langkah-langkah membuat diagram pareto: 

1. Tentukanlah item klasifikasi yang akan anda gunakan dalam grafik. 

2. Tetapkan periode waktu untuk digambarkan pada grafik anda. 

3. Jumlahkan setiap item untuk periode yang telah anda tetapkan. 

4. Gambar sumbu orizontal dan vertikal pada kertas grafik dan 

membatasi sumbu vertikal dengan unit yang tepat (seperti jumah cacat 

dan persentase cacat).  

5. Dibawah sumbu hirizontal, pertama-tama tulis item yang paling 

penting, kemudian yang paling penting selanjutnya dan seterusnya, 

sehingga item cacat utama ditunjakan pada paling kiri. 

6. Gambarlah balok. 

7. Berilah judul pada grafik dan tulis dengan singkat sumber data grafik 

tersebut. 

 

5. Grafik 

Grafik adalah alat bantu untuk menerangkan suatu kondisi, memprediksi 

sesuatu agar lebih jelas melalui data yang di gambarkan. grafik memiliki 

berbagai macam jenis antara lain grafik garis, grafik Balok,grafik 

Lingkaran dsb. 



 

Gambar 2.4 Contoh Grafik balok 

 

Manfaat Grafik antara lain : 

1. Meringkas atas merekapitulasi data, baik data kualitatif maupun 

kuantitatif 

2. Dapat digunakan untuk melakukan eksplorasi data. 

3. Membuat tabulasi silang dan diagram sebaran data. 

6. Diagram Sebar (Scatter Diagram) 

Menurut Wahyu Ariani, Scatter Diagram merupakan cara yang paling 

sederhana untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat dari dua 

variable. Langkah–langkah yang diambil pun sederhana. Data dikumpulkan 

dalam bentuk pasangan titik (x,y). dari titik–titik tersebut dapat diketahui 

hubungan antara variable x dan variable y, apakah terjadi hubungan positif atau 

negative. Diagram sebar digunakan untuk: 

a. Menguji seberapa kuat hubungan antara dua variable (misalnya, hubungan 

antara biaya iklan dengan penjualan, lama pengalaman dengan kinerja 

karyawan, dll.) 



b. Memastikan “firasat” akan hubungan sebab–akibat langsung antara jenis–

jenis variable. 

c. Menentukan jenis hubungan (positif, negative, dll).  

Langkah-langkah dalam membuat diagram sebar sebagai berikut: 

1. Kumpulkan 50 sampai 100 pasang data sampel yang keterkaitannya ingin 

anda selidiki dan masukan kedalam lembar data.  

2. Gambarlah sumbu horizontal (sumbu X) dan sumbu vertikal (sumbu Y) 

tunjukan angka tertinggi pada bagian atas sumbu vertikal dan sebelah kanan 

sumbu horizontal. Bila panjang kedua sumbu kira-kira sama, maka diagram 

akan mudah dibaca. Bila keterkaitan antara dua macam data merupakan 

penyebab dan akibat, nilai penyebab biasanya diletakan pada sumbu 

horizontal dan nilai akibat pada sumbu vertikal. 

3. Gambarlah data pada grafik. Bila nilai data berulang dan jatuh pada titik 

yang sama, buatlah lingkaran konsentris, dua atau tiga seperlunya. Bila 

sebuah lot data atau bila data mengandung banyak yang mempunyai nilai 

sama, maka sangat rumit untuk menggambarkan masing-masing, sehingga 

gunakan teknik penyusunan histrogram dan buat tabel frekuensi dengan 

indeks vertikal dan horizontal. 

 

 

 

 

 



4. Berilah tanggal dan judul diagram skater. 

 

Sumber: Dorothea Wahyu Ariani. 

Gambar 2.5  Contoh Gambar Diagram Sebar 

7. Peta Kendali 

1. Pengertian dan Tujuan Peta Kendali 

Peta Kendali adalah perangkat untuk memonitor proses sehingga variasi 

proses dapar dikendalikan secara statistic. Bentuk dasar grafik pengendali seperti 

ditujukan pada gambar diatas, merupakan peragaan grafik suatu karakteristik 

mutu yang telah diukur atau dihitung dari sampel terhadap nomor sampel atau 

waktu. 

Tujuan menggambarkan peta kendali adalah untuk menetapkan apakah 

setiap titik pada grafik normal atau tidak normal, jadi mengetahui pengubahan 

dalam proses dari mana data dikumpulkan. sehingga setiap titik pada grafik harus 

mengindikasikan dengan tepat dari proses mana data diambil. Secara umum,peta 

kendali dapat dilihat seperti pada grafik dibawah ini : 
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sumber : Kaoru Ishikawa. Teknik Penuntun Pengendalian Mutu. 

Gambar 2.6 Contoh Peta Kendali 

 

Dari grafik pada gambar diatas 2.1 diatas dimuat tiga baris yang mendatar sejajar, 

yaitu sebagai berikut : 

a. Batas kendali atas ( BKA ) atau Upper Control Limit ( UCL ) 

Garis yang menyatakan penyimpangan paling tinggi dari “ nilai baku : 

terdapat sejajar diatas suatu central. 

b. Garis tengah ( GT ) atau Central Line ( CL ) 

Melukiskan “ nilai baku : yang menjadi pangkal perhitungan terjadinya 

penyimpangan hasil – hasil pengamatan untuk tiap sampel. 

c. Batas kendali bawah ( BKB ) atau Lower Control Limit ( LCL ) 

Garis yang menyatakan penyimpanagan paling bawah dari “nilai baku: 

terdapat sejajar dibawah atau sentral. 

2. Jenis Peta Kendali 

Peta kendali dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Peta Kendali Variabel 

(Variabel Control Chart) dan Peta kendali Atribut (Attributes Control Chart). 

 

 



a. Peta kendali variable 

Peta Kendali Variabel adalah peta kendali yang dibuat berdasarkan 

karakteristik mutu yang diukur secara sebenarnya, contohnya dimensi, 

temperature operasi, berat dan lain – lain. Hasil pengukuran terhadap 

dimensi dengan menggunakan alat ukur standar ( baku ) 

mengakibatkan sebaran data yang dikategorikan terhadap sebaran rata 

– rata, rentang, dan varian. Berpedoman terhadap sebaran tersebut 

akan menghasilakn peta kendali dari sebaran tersebut, maka diperoleh 

peta kendali variable yang dibedakan kedalam : 

1) Peta kendali rata – rata (X Chart) , yang digunakan untuk 

mengetahui penyimpangan pengukuran rata – rata dimensi seperti 

panjang, lebar , tinggi, berat, diameter, dan sebagainya. 

2) Peta kendali rentang ( range chart atau R-chart ) yaitu peta 

pengendali untuk mengetahui tingkat keakuratan suatu proses. 

3) Peta kendali variansi (σ chart) yaitu peta kendali yang 

menggambarkan rentangan rata – rata dibagi dengan factor – factor 

untuk pendugaan sigma. 

Peta kendali variable tersebut yang umum digunakan adalah kombinasi 

antara peta X terhadap peta R. 

b. Peta Kendali Atribut 

Peta Kendali Atribut adalah peta kendali yang memperlihatkan 

banyaknya barang yang sesuai dengan persyaratan dan banyaknya 

barang yang tidak sesuai dengan persyaratan. Apabila data pengukuran 



yang dihasilkan ada diluar batas kendali, yaitu berada di luar Batas 

Kendali Atas ( BKA ) maka proses produksi tersebut berada diluar 

batas pengendalian ( Out of control ), yang berarti proses tersebut 

mengalami kerusakan. Sedangkan data pengukuran yang berada di 

Batas Kendali Bawah ( BKB ) adalah produk baik, karena jumlah 

proporsi cacatnya kecil, peta cacat atribut dikelompokan ke dalam peta 

cacat dan kecacatan. 

1) Peta atribut cacat, terdiri dari : 

a) Peta proporsi cacat (peta p), adalah peta kendali untuk bagian 

yang ditolak karena tidak sesuai terhadap spesifikasi. 

b) Peta rata – rata cacat (peta np), adalah peta kendali untuk 

banyaknya butir yang tidak sesuai. 

2) Peta atribut kecacatan, terdiri dari : 

a) Peta rata – rata cacat per unit (peta c) , adalah peta kendali untuk 

banyaknya ketidaksesuaian. 

b) Peta rata – rata cacat per samper per unit (peta u), adalah peta 

kendali untuk banyaknya ketidaksesuaian per satuan produk. 

 

2.5. Peta Kendali Proporsi cacat 

Dalam permasalahan yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya akan 

dipilih peta kendali atribut khususnya peta kendali proporsi cacat, untuk 

memperkirakan dan menggambarkan kinerja kemampuan proses produksi tentang 

pencapaian tingkat cacat produk.  



1. Gambaran Manfaat Peta Kendali Proporsi Cacat 

Peta kendali proporsi cacat ( peta p ) merupakan peta kendali yang 

digunakan untuk menganalisis banyaknya barang yang ditolak yang 

ditemukan dalam sederatan pemeriksaan terhadap total barang yang 

diperiksa. Menurut Eugene L Grant manfaat peta kendali proporsi cacat, 

yakni sebagai berikut: 

a. Untuk menemukan proporsi rata – rata barang yang tak sesuai atau 

komponen yang diserahkan untuk pemeriksaan selama satu periode. 

b. Untuk meminta perhatian manajemen bagi setiap perubahan dalam rata 

– rata tingkatan mutu ini. 

c. Untuk menemukan titik – titik tinggi dan rendah yang berada diluar 

batas kendali yang memerlukan tindakan untuk mengidentifikasi dan 

mengoreksi penyebab mutu yang buruk. 

d. Nilai batas kendali, dengan tingkat kepercayaan 3  berdasarkan rata – 

rata bagian yang diamati p), sebagai berikut : 

1) p) 

2) Batas Kendali Atas ( BKA ) 

p + 3    

3) Batas Kendali Bawah ( BKB )  

p -  3  



Nilai batas kendali akan berubah tergantung pada ukuran subgroup (n). 

Oleh sebab itu, batas – batas kendali atas dan bawah dibuat dalam 

bentuk tabel seperti berikut : 

 

Sumber : Eugene. Pengendalian Mutu Statistis 

Tabel 2.2 Formulir Pencatatan Data 

 

e. Selanjutnya, gambarlah batas kendali proporsi cacat dengan memakai 

data perhitungan di atas, dengan cara – cara sebagai berikut : 

1) Menggambarkan garis – garis batas kendali atas ( BKA ), dan batas 

kendali Bawah ( BKB ). 

2) Menggambarkan kinerja perhitungan rata – rata proporsi cacat pada 

setiap sampel (pi) pada peta kendali tersebut. 

Berikut ini bentuk dari peta kendali proporsi cacat sampel tetap dan 

sampel tidak tetap, terdiri dari : 

1) Bentuk Peta Kendali Proporsi Cacat Dengan Sampel (n) Tetap  

Batas kendali tiap sampel dihitung dengan nilai sampel (n) tetap 

setiap subgrup pengambilan dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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   Sumber : Kaoru Ishikawa, Teknik Penuntun Pengendalian Mutu 

Gambar 2.7 Peta Kendali Proporsi Cacat Sampel Tetap 

2) Bentuk Peta Kendali Proporsi Cacat Dengan Sampel (n) Berbeda  

Batas kendali tiap sampel dihitung dengan nilai sampel (n) berbeda 

setiap subgrup pengambilan dapat dilihat pada grafik dibawah ini  
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             Sumber : Kaoru Ishikawa, Teknik Penuntun Pengendalian Mutu    

Gambar 2.8 Peta Kendali Proporsi Cacat Sampel Tidak Tetap 



f. Selanjutnya buatlah kesimpulan sementara dari peta kendali proporsi 

cacat tersebut. Dari peta kendali tersebut dapat dibuat kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Bila terdapat nilai pi yang berada di luar batas kendali atas (BKA), 

maka disebut tidak terkendali. Jika peta kendali proporsi cacat 

memperlihatkan rata – rata proses berada diluar kendali, maka 

dilakukan revisi peta kendali proporsi cacat.  

2) Bila seluruh nilai pi berada dalam b –

– p. 

g. Revisi Peta Kendali p 

Revisi peta kendali p dilakukan apabila terdapat nilai  yang 

berada di luar BKA dan/atau BKB yang menandakan bahwa nilai 

 tersebut tidak terkendali. Berikut ini uraian langkah-langkah 

dalam melakukan revisi peta kendali p. 

a. Nilai-nilai pi yang berada diluar BKA dan BKB dihapus 

dengan nilai   yang baru dengan rumus : 

                                                       

      

ket:

 

                              

 



 

b. Nilai BKA dan BKB yang baru sesuai dengan rumus yang telah 

diuraikan pada sub bab sebelumnya untuk sebaran 3 . 

 

 

2.6  Diagram Pareto 

Seperti yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya , bahwa untuk 

mengidentifikasi penyebab cacat yang paling dominan dalam perusahaan 

menggunakan diagram pareto. Sebab hal ini memudahkan dalam menganalisis 

jenis cacat yang paling dominan.  

1. Gambaran Manfaat Diagram Pareto 

Diagram pareto merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk 

menganalisis jumlah barang yang reject atau cacat yang ditemukan dalam 

sederatan pemeriksaan terhadap total barang yang diperiksa. Menurut M.N 

Nasution Manfaat pembuatan diagram pareto adalah untuk 

memperbandingkan berbagai kategori kejadian yang disusun menurut 

ukurannya, dari yang paling besar disebelah kiri ke yang paling kecil 

disebelah kanan. Susunan tersebut akan membantu kita untuk menentukan 

pentingnya atau prioritas kategori kejadian – kejadian atau sebab – sebab 

kejadian yang dikaji atau untuk mengetahui masalah utama proses. 

 



a. Langkah – langkah dalam Pembentukan Diagram Pareto 

Berikut ini akan dipaparkan langkah – langkah dalam pembentukan 

diagram pareto: 

1) Tentukan persoalan apa yang hendak diselidiki dan tentukan macam 

data serta bagaimana data diolah, seperti berikut : 

2) Macam persoalan yang terkait dalam analisis, misalnya pada proses 

pencucian (washing process) dll 

3) Macam data yang diperlukan, contohnya : jenis kerusakan atau jenis 

cacat 

4) Hal – hal yang tidak sering terjadi digolongkan ke dalam lain – lain. 

5) Lakukan pengumpulan data. 

6) Susun data sesuai dengan jenis kerusakan jumlah kerusakan yang 

terjadi selama 3 tahun, misalnya untuk menganalisis kerusakan yang 

paling dominan suatu pabrik dalam 3 tahun. 

Berikut ini contoh tabel kertas hitung untuk membuat diagram 

pareto : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerusakan jumlah  

Mesin pokok 10 

Mesin bantu 42 

BagianMekanik 6 

Aliran Listrik 104 

Generator 4 

Elektronika 20 

Lain – lain 12 

jumlah kerusakan 200 

  Sumber : Nasution, Manajemen Mutu Terpadu 

Tabel 2.3 Kertas Hitung ( Tally Sheet ) 

 

7) Susun data yang telah dipaparkan pada langkah sebelumnya dari 

yang terbesar disebelah kiri dan yang terkecil disebelah kanan. 

Hitunglah persentase jumlah kerusakan dari jumlah kerusakan total. 

 

 

 

 

 



 

Sumber:Nasution, Manajemen Mutu Terpadu 

Tabel 2.4 Data Sheet untuk Diagram Pareto 

8) Gambarkan Diagram Pareto dengan data yang telah di 

akumulasikan pada langkah ke Berikut ini akan dipaparkan contoh 

gambar pareto dari hasil tabel diatas pada gambar 2.8 : 

Kerusakan 
Jumlah 

Kerusakan  

Jumlah 

Komulatif 

Kerusakan 

Persentasse 

Jumlah 

Kerusakan dari 

Jumlah 

Kerusakan Total 

Persentase 

Kerusakan 

Komulatif 

(%) 

Aliran 

Listrik 
104 104 

(104/200)x100% 

= 52% 
52 

Mesin 

bantu 
42 146 21% 73 

Elektronika 20 166 10% 83 

Mesin 

pokok 
10 176 5% 88 

Bagian 

Mekanik 
6 182 3% 91 

Generator 4 186 2% 93 

Lain - lain 14 200 7% 100 

jumlah  200 100% 
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       Sumber : Nasution, Manajemen Mutu Terpadu 

Gambar 2.9 Pareto Chart 

 

9) Setelah grafik diagram pareto telah digambar dapat dilihat bahwa 

kerusakan yang paling dominan adalah aliran listrik dikarenakan 

memiliki jumlah kerusakan yang paling besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. Judul Peneliti Kesimpulan Tahun 

1 

Analisis Penerapan 

Sistem Pengendalian 

Mutu Dengan 

Metode Diagram 

Kontrol- Pada 

Proses Pengecatan 

Body Mobil Dalam 

Rangka 

Meningkatkan 

Kualitas Produk di 

Pt. Krama Yudha 

Ratu Motors 

Jakarta-Indonesia 

Mr. Ivan Vavian 

Penelitian dilakukan pada 

pengecatan body mobil dengan 

tingkat keyakinan 99,75% pada 

metode yang pada saat itu 

diterapkan. Akan tetapi pada 

aktualnya, hanya 80,50% yang 

tercapai. Setelah ditetapkan 

metode seven tools oleh peneliti, 

aktual yang tercapai menjadi 

94,50%. 

2013 

2 

Analisis Cacat 

Produk Ban 

Vulkanisir Jenis 

Truk dan Bus Pada 

CV. Sigma Jaya 

Surakarta 

Mr. Agus Susanto 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa produksi ban setiap bulan 
adalah 600 ban vulkanisir, dengan 
479 ban tidak cacat dan 121 ban 
yang cacat. Dengan ini peneliti 
mengangkat masalah tersebut 
untuk menurunkan cacat yang ada 
dengan menggunakan metode 
seven tools. Setelah peneliti 
menerapkan metode tersebut, cacat 
sudah mulai menurun dari cacat 
sejumlah 121 ban perperiode kini 
menurun hingga 100 unit 
perperiode yaitu 21 ban cacat 
perperiode. 

2015 

3 

Pengukuran Kualitas 

pada Proses 

Produksi Velg Mobil 

dengan 

Menggunakan 

Metode Seven Tools 

untuk 

Meminimumkan 

Kecacatan pada 

Velg Mobil di PT. 

Union Metal 

Surabaya 

Mr. Dimas 
Widiarta 

Setelah dilakukan pengolahan 

data selama 6 bulan. Telah 

diperoleh data produksi sebanyak 

12.745 unit. Dari sekian unit 

yang diproduksi terdapat cacat 

sebesar 3.043 umit. Setelah 

diterapkan metode seven tools 

cacat kini berkurang menjadi 

1.020 unit. 

2013 

Tabel 2.5 Tabel Hasil Penelitian Peneliti Lain 

 



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

      Metode penelitian dan pengolahan data yang penulis lakukan ialah dengan 

menggunakan metode-metode sebagai berikut : 

3.1.1 Penelitian lapangan (Field Research), dengan mengadakan penelitian atau 

pengamatan secara langsung pada area kerja yang menjadi objek penelitian 

untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber. Dalam metode 

ini digunakan teknik – teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Data yang peroleh didapat melalui wawancara langsung oleh bagian 

Quality Assurance dan Operator Quality Control dibagian Final 

Inspection mengenai apa saja setiap penyebab terjadinya reject pada 

body mobil BMW tipe 328i dan akibat apa saja yang dapat 

ditimbulkan. Selanjutnya dari data terbsebut akan penulis tuangkan 

dalam pengolahan data pada bab pembahasan. 

b. Pengamatan secara langsung dilakukan dengan cara mengecek data 

historis perusahaan atau rekap data perusahaan yang dicatat oleh 



operator bagian body inspection lalu dicocokan dengan keadaan nyata 

yang ada pada proses body inspection tersebut. 

1.1.3 Penelitian kepustakaan ( Library Research ),dilakukan dengan  memahami 

berbagai teori dari berbagai referensi dan sumber data tertulis lainnya yang 

diperoleh baik dari materi perkuliahan, studi pustaka maupun perusahaan 

yang bersangkutan dan berhubungan dengan manajemen industri terutama 

mengenai pengendalian mutu dan sumber-sumber data lainnya yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

3.2 Pengolah Data 

Hasil pengumpulan data yang diolah guna menentukan tujuan penelitian  yang 

optimal pada proses Body Inspection. Berikut pengolahan data yang dilakukan 

antara lain: 

1. Penentuan Proporsi Cacat Tiap Subgrup (pi)2 

Penentuan proporsi cacat yang dihasilkan dari pengamatan produk cacat bodi 

mobil BMW tipe 328i dengan tujuan untuk mengetahui berapakah proporsi 

cacat antara jumlah produk yang dihasilkan dengan produk cacat. 

2. Penentuan Rata – Rata Proporsi Cacat Tiap Subgrup p) 

Penentuan garis pusat yang dihasilkan dari penentuan proporsi cacat bodi 

mobil BMW tipe 328i dengan cara menjumlahkan hasil proporsi cacat selama 

pengamatan dan dibagi dengan banyaknya pengamatan yang dilakukan. Hal 

ini bertujuan untuk menentukan batas kendali yang ideal bagi perusahaan. 

 

 



3. Penentuan Batas Kendali Proporsi 

Batas kendali yang dihasilkan per lot, penentuan batas kendali ini bertujuan 

untuk mengetahui berapa jumlah proporsi cacat produk per lot yang keluar 

dari batas kendali agar sesuai dengan spesifikasi pelanggan. 

4. Penentuan cacat yang paling dominan 

Penentuan cacat yang paling dominan ini bertujuan untuk mengetahui jenis 

cacat yang paling dominan dalam proses inspeksi dibagian body inspection. 

5. Pembentukan Diagram Pareto 

Pembentukan diagram pareto ini adalah untuk berfokus memperbaiki salah 

satu penyebab cacat pada produk yang paling dominan agar sesuai keinginan 

pelanggan. 

6.   Pembentukan Diagram Sebab Akibat 

      Dalam rangka menentukan analisa data untuk membentuk suatu diagram 

sebab akibat, penulis sebelumnya melakukan sebuah wawancara untuk 

mengetahui apa saja penyebab dari timbulnya reject. Penulis melakukan 

identifikasi dari akar masalah penyebab terjadinya reject sampai pada akibat 

yang dapat ditimbulkan dari masalah tersebut. Data tersebut diambil dari 

beberapa aspek penting penentu pengendalian kualitas pada sebuah proses 

produksi yang pada dasarnya hampir seluruh penyebab terjadinya masalah 

tersebut ialah bersumber pada aspek manusia, bahan baku, peralatan yang 

digunakan, metode kerja, dan pengukuran.  

 

 



7. Hasil dan Analisis 

Pengamatan dilakukan untuk menentukan jumlah batas kendali optimal yang 

seharusnya digunakan oleh perusahaan guna membantu meningkatkan kualitas 

serta memberikan ususlan-usulan apa yang dapat dilakukan untuk menangani 

masalah tersebut. 

8. Kesimpulan dan Saran 

Pada bagian ini penulis telah memaparkan semua hasil analisisnya hingga 

kemudian dapat diambil sebuah kesimpulan tentang seberapa besar cacat 

produk dari proses body inspection dan pengaruh kecacatan yang paling 

mempengaruhi penerimaan barang masuk di department logistic serta 

memberikan saran agar kecacatan produk perlu diidentifikasi dengan baik.  
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1      Pengumpulan Data 

4.1.1    Data Perusahaan 

 Sejarah Berdirinya PT. Tjahja Sakti Motor 

BMW atau singkatan dari Bayerische Motoren Werke. Adalah 

Sebuah perusahaan otomotif ternama asal Jerman yang berkantor pusat di 

Kota Muenchen, dalam bahasa inggris BMW adalah Bavarian Motor 

Works. BMW didirikan pada tahun 1916 oleh Franz Josep Popp dan 

merupakan perusahaan otomotif pertama yang menggunakan teknologi 

ABS. Awal bisnis BMW terjadi setelah adanya restrukturisasi dari 

perusahaan pembuat mesin pesawat terbang Rapp Motorenwerke pada 

tahun 1917 namun BMW kemudian berhenti memproduksi mesin pesawat 

karena adanya perjanjian Versailles dan selanjutnya beralih dengan 

memproduksi sepeda motor pada tahun 1923. Kemudian pada tahun 1928 

terus berkembang dengan memproduksi mobil. Setelah sempat 

mengakuisisi perusahaan studio desain industri di California sepanjang 



tahun 1992-1995, BMW pun berhasil membeli perusahaan otomotif asal 

inggris yakni grup Rover pada tahun 1994 dan berlangsung selama enam 

tahun, karena Rover mengalami kerugian besar maka BMW pun 

menjualnya.  

Merk MG dan Rover dijual ke Phoenix Consortium hingga 

terbentuklah MG Rover dan Merk Land Rover dijual ke Ford. BMW 

sendiri pada tahun 2001 meluncurkan merk buatan sendiri yang bernama 

MINI. Mobil – mobil yang diproduksioleh BMW 56 persen merupakan 

mobil bensin dan 44 persen sisanya adalah mobil diesel. Dari mobil – 

mobil bensin itu, 27 persen memakai mesin 4 silinder dan 9 persen 

memakai mesin 8 silinder. Pada tahun 2006, grup BMW termasuk Minh 

dan Rolls – Royce memproduksi 1.366.838 unit mobil yang diproduksi di 

lima Negara, kemudian meningkat menjadi 1.481.253 unit mobil dan 

112.271 unit motor dengan merek BMW dan Husqvama brands pada 

tahun 2010. 

 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi PT Tjahja Sakti Motor 

Visi dari PT Tjahja Sakti Motor adalah menjalin “Long term business relationship 

with business partner”. 

 

Misi PT Tjahja Sakti Motor 

Sementara misi dari PT Tjahja Sakti Motor adalah menjadi best service provider 

bagi para business partner-nya. 

 



4.2 Data Pengendalian Mutu 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan data yang didapatkan selama 

melakukan penelitian serta pengembangan analisisnya sehingga mampu 

memberikan penilaian terhadap kecacatan produk body mobil BMW tipe 328i 

untuk menentukan besarnya tingkat proporsi cacat di bagian Final Inspection pada 

PT Tjahja Sakti Motor. Dari penelitian tersebut diperoleh beberapa data, 

diantaranya sebagai berikut : 

4.2.1 Bentuk Produk 

Berikut bentuk produk body mobil BMW tipe 328i seperti gambar 

dibawah ini.  

 

 

Gambar 4.1 contoh body mobil BMW tipe 328i 

Sumber : Hasil Pengamatan 

 

Body mobil BMW tipe 328i terdiri dari campuran bahan baja besi yang terlah 

diperhitungkan dengan sedemikian rupa sehingga mempunyai ketahanan tertentu 

sesuai dengan standar perusahaan yang telah ditentukan. 



4.2.2 Pengendalian Mutu Produk oleh Perusahaan 

Pengendalian mutu produk yang dilakukan oleh perusahaan terdiri dari beberapa 

tahap, yaitu : 

1. Pengendalian mutu pada komponen datang (penerimaan barang digudang) 

tujuan pemeriksaan dilakukan adalah untuk memastikan penerimaan 

barang yang datang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun 

rincian instruksi kerja terdiri dari  

a) Siapkan sarana pemeriksaan (sarung tangan, spidol, Check Sheet, dll ) 

b) Lepaskan cover body plastik , busa, penyangga pintu, tali lalu periksa 

kondisi body, foam dan ikatan/ties. 

c) Pemeriksaan kondisi kualitas body mobil sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

d) Apabila hasil pemeriksaan kualitas OK, maka operator akan 

memberikan informasi kepada bagian QA. 

e) Apabila hasil pemeriksaan terdapat penyimpangan atau ketidak 

sesuaian standar maka operator akan menandai body yang bermasalah 

dengan memberikan tanda khusus dan mencantumkan dalam kartu 

repair atau claim. 

f) Kemudian QA akan menginformasikan kedepartemen produksi untuk 

melakukan tindakan repair atau claim. 

g) Staf QA dan pimpinan kerja produksi akan menganalisa dan 

memutuskan langkah apa yang harus diambil apabila komponen 

tersebut diketahui cacat. 



h) Apabila jenis cacat tersebut masuk kriteria claim maka QA akan 

menginformasikan kepada departemen produksi untuk mendata body 

mobil dalam foam claim atau dilakukan  pengembalian. 

2. Pengendalian Mutu Pada Proses Produksi 

Kegiatan pengawasan mutu dengan menggunakan cara dimensi 

check adalah dengan memberikan hasil akhir dari proses produksi 

berlangsung atau sudah menjadi satu unit produk, kemudian unit tersebut 

dimasukan kesebuah ruangan khusus yang sudah dirancang berdasarkan 

standar yang telah ditentukan. Didalam ruangan tersebut unit diperiksa 

secara keseluruhan dengan menggunakan alat ukur khusus dengan tujuan 

mengetahui apakah komponen yang terpasang sudah memenuhi standar, 

seperti pengukuran tingkat kerenggangan antar komponen, kebisingan, 

kebocoran dan fungsi dari setiap komponen. Pengukuran harus benar-

benar teliti dilakukan karena cacat setelah produksi atau perakitan tidak 

begitu tampak dengan kasat mata atau sekilas pandang.  

3. Pengendalian Mutu Pada Produk Jadi 

Sebelum produk didistribusikan kekonsumen, perusahaan melakukan 

pengendalian mutu dengan mengecek kembali produk yang sudah jadi, 

apabila terjadi cacat maka harus secepatnya diperbaiki agar unit yang 

sampai sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 

 

 

 

 



4.3 Data Cacat Produk 

4.3.1 Data Cacat Body Mobil dari Lot 1-15 

Hasil inspeksi atau pemeriksaan dibagian penerimaan barang yang 

dihasilkan selama tanggal 20 Agustus 2014 - 21 April 2016 seperti di bawah ini : 

Tabel 4.1 Tabel Hasil Inspeksi Body Mobil BMW Tipe 328i 

Sumber : QA PT. Tjahja Sakti Motor 

Keterangan Kecacatan: 

a. Chip adalah terkelupasnya permukaan cat. 

b. Dent adalah penyok yang terlihat di permukaan dengan tanpa kerusakan 

cat permukaan. 

c. Contamination adalah terkontaminasinya cat sehingga menimbulkan cacat 

kotor yang tidak dapat dihapus oleh air. 

d. Inclution adalah partikel terlihat benda asing di finish cat yang merusak  

kualitas visual dari permukaan. 
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e. Crater adalah cacat seperti cekungan kecil atau seperti kawah bahkan bisa 

menjadi berlubang. 

f. Scratch adalah terdapat goresan pada permukaan cat atau sering disebut 

baret.  

g. Flex adalah adanya noda seperti flek. 

h. Less Structure adalah adanya struktur yang tidak sesuai atau tidak mulus. 

i. Bulge adalah terdapatnya bintik didalam permukaan cat. 

j. Blister adalah permukaan yang tidak mulus atau tidak rata.  

k. Black Spot adalah adanya area kehitaman pada cat. 

l. Sanding Spot adalah adanya kesalahan pada teknik pengamplasan 

sehingga menimbulkan area seperti kejenuhan cat. 

4.3.2 Pembuatan Grafik 

Grafik adalah alat bantu untuk menerangkan suatu kondisi kecacatan yang 

ada pada penelitian, alat bantu ini dapat digunakan untuk memperjelas dan 

mempermudah apa saja tipe cacat yang terjadi dan berapakah jumlah cacat yang 

terjadi dari setiap tipe kecacatan yang ada. Dari data yang telah diperoleh yaitu 

tabel kecacatan produk hasil pengamatan diperoleh grafik sebagai berikut: 

 

 

 

 

Grafik 4.1 Kecacatan Produk Hasil Pengamatan 

Sumber: Analisa Hasil 



Pada grafik diatas menjelaskan jumlah kecacatan dari setiap jenis cacat 

yang ada atau yang ditemukan. 

4.3.3 Pembuatan Histogram 

Untuk pembuatan histogram adalah dengan menggunakan data Jenis Cacat 

dan Jumlah Cacat. Data cacat yang diperoleh dapat dijadikan acuan untuk 

pembuatan Histogram sebagai salah satu langkah dari ketujuh metode untuk 

penurunan cacat produksi. Berdasarkan tabel yang telah dibuat penulis untuk 

menentukan pembuatan Diagram Histogram yaitu tabel hasil inspeksi body mobil 

BMW Tipe 328i. Hasil pembuatan Diagram Histogram ialah sebagai berikut: 

 

Grafik 4.2 Kecacatan Produk Hasil Pengamatan 

Sumber : Analisa Hasil 

 Pada grafik diatas menjelaskan jumlah kecacatan dari setiap jenis cacat 

yang ada atau yang ditemukan. 
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4.3.4 Pembuatan Peta Kendali p 

Dalam sub bab ini akan diuraikan langkah – langkah dalam pembuatan 

peta kendali p, berdasarkan data yang dihasilkan selama pengamatan produk cacat 

body mobil BMW tipe 328i perlot. Cara membuat peta kendali p dengan 

penentuan besar proporsi cacat terlebih dahulu, penerapan peta kendali p belum 

maksimal digunakan oleh quality control untuk mengontrol batas produk yang 

keluar kendali di PT. Tjahja Sakti Motor.  

a. Besarnya Proporsi Cacat (pi) 

Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada PT. Tjahja Sakti Motor 

yang telah dilampirkan pada tabel 4.1, maka tabel tersebut dapat kita 

sederhanakan agar lebih mudah dalam penghitungan besar proporsi 

cacat. Berikut ini tabel 4.3 berisi tentang rangkuman data penhitungan 

nilai proporsi cacat perlot produksi selama pengamatan pada tanggal 20 

Agustus 2014 - 21 April 2016. 

Tabel 4.2 Cacat Inspeksi Body Mobil BMW tipe 328i 

Lot 
Jumlah Yang 

Diperiksa 

Jumlah Yang 

Ditolak/Repair 

1 24 0 

2 24 1 

3 24 0 

4 24 0 

5 24 3 

6 24 2 

7 24 1 

8 24 0 

9 24 1 

10 24 2 

11 24 1 

12 24 5 

13 24 2 

14 24 0 

15 24 2 

Jumlah 360 20 

Sumber : Pengolahan Data 



Menghitung nilai rata-rata proporsi cacat body mobil BMW 328i tersebut 

dilakukan dengan tahapan berikut ini : 

a. Menghitung Proporsi Cacat per-Sampel 

Perhitungan proporsi cacat per lot dihitung dengan membandingkan 

jumlah cacat terhadap jumlah sampel nilai tersebut pada tanggal 20 

Agustus 2014 - 21 April 2016. 

1. Pada tanggal 20 Agustus 2014 besar proporsi cacat = P1=  

2. Pada tanggal 8 Oktober 2014 besar proporsi cacat = P1= .041 

3. Pada tanggal 29 Oktober 2014 besar proporsi cacat = P1=  

4. Pada tanggal 04 Desember 2014 besar proporsi cacat = P1=  

5. Pada tanggal 15 Desember 2014 besar proporsi cacat = P1= .125 

Tiap bulan dapat dihitung dengan cara diatas, hasil penghitungan 

disajikan pada tabel 4.3. 

 

b. Menghitung Rata-rata Proporsi cacat 

Berikut ini adalah perhitungan rata-rata proporsi bulan Agustus 2014-April 

2016 : 

p =  = 0.055 

c. Menghitung Batas-batas Kendali 

1. Berikut ini adalah contoh perhitungan batas kendali atas ( BKA )  

BKA =  



     =  

     =  + 0.139 

     = 0.195 

2. Berikut ini adalah contoh perhitungan Batas Kendali Bawah ( BKB )  

BKB =  

     =  

     =  - 0.139 

     = - 0.084 (tidak dipertimbangkan karena nilai negatif) 

Dengan demikian nilai BKA adalah 0.194 dan nilai BKB adalah 0.000 

Batas Kendali dan Proporsi Cacat per Lot dari bulan Agustus 2014 – April 2016. 

Tabel 4.3 Batas Kendali dan Proporsi Cacat per Lot 

No 

Subgrup 

Jumlah 

Inspeksi 
(Ci) 

Cacat 

(ni) 

Proporsi 

Cacat 
(Pi) 

BKA BKB 

1 24 0 0,000 0,195 0 

2 24 1 0,042 0,195 0 

3 24 0 0,000 0,195 0 

4 24 0 0,000 0,195 0 

5 24 3 0,125 0,195 0 

6 24 2 0,083 0,195 0 

7 24 1 0,042 0,195 0 

8 24 0 0,000 0,195 0 

9 24 1 0,042 0,195 0 

10 24 2 0,083 0,195 0 

11 24 1 0,042 0,195 0 

12 24 5 0,208 0,195 0 

13 24 2 0,083 0,195 0 

14 24 0 0,000 0,195 0 

15 24 2 0,083 0,195 0 

Jumlah 360 20 0,833     

Sumber : Pengolahan Data 



Tabel diatas menjelaskan tentang nilai proporsi pada setiap subgrup dan 

batas kendali. Tabel diatas juga menginformasikan apakah proporsi subgrup 

tersebut terkendali atau tidak terkendali. 

Nilai proporsi dan batas-batas kendali digambar menggunakan peta 

kendali proporsi. Kondisi peta kendali tersebut tampak sebagai berikut : 
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Grafik 4.3 Nilai Proporsi Cacat dan Batas-batas Kendali 

Sumber : Pengolahan Data Tabel 4.4 

Berdasarkan grafik 4.1 dapat kita lihat bahwa terdapat 1 ukuran lot yang 

keluar dari batas kendali yaitu lot 12 yang artinya bahwa proporsi cacat ini tidak 

terkendali untuk itu dilakukan revisi peta kendali proporsi cacat. 

1) Revisi I Peta Kendali Proporsi Cacat 

Revisi peta kendali dilakukan karena masih terdapat nilai proporsi 

cacat yang keluar dari batas kendali, baik itu Batas Kendali Atas ( 

BKA ) dan Batas Kendali Bawah ( BKB ). Pada grafik 4.1 



menunjukan bahwa terdapat 1 pengamatan nilai proporsi cacat yang 

keluar dari batas kendali yaitu pengamatan 12. dengan 

menghilangkan data diluar batas kendali sehingga perhitungan 

dilakukan seperti dibawah ini. 

a) – p) 

 44 

b) Penentuan Nilai BKA dan BKB yang baru sesuai dengan rumus 

yg telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

Penentuan nilai revisi BKA dan BKB berikut ini akan diuraikan 

mengenai penentuan nilai BKA dan BKB. 

Berikut ini adalah contoh perhitungan batas kendali atas ( BKA )  

BKA =  

=  

= 44 + 0.125 

= 0.170 

Berikut ini adalah contoh perhitungan Batas Kendali Atas ( BKB)  

BKB =  

=  

=  - 0.125 

= - 0.081 (tidak dipertimbangkan karena nilai negatif) 



Dengan demikian nilai dari revisi BKA adalah 0.170 dan nilai revisi BKB adalah 

0.000 

 

Revisi Batas Kendali dan Proporsi Cacat per Lot dari bulan Agustus 2014 

– April 2016. 

Tabel 4.4 Batas Kendali dan Proporsi Cacat per Lot 

No 
Subgrup 

Jumlah 
Inspeksi 

(Ci) 

Cacat 
(ni) 

Proporsi 
Cacat 

(Pi) 
BKA BKB 

1 24 0 0,000 0,170 0 

2 24 1 0,042 0,170 0 

3 24 0 0,000 0,170 0 

4 24 0 0,000 0,170 0 

5 24 3 0,125 0,170 0 

6 24 2 0,083 0,170 0 

7 24 1 0,042 0,170 0 

8 24 0 0,000 0,170 0 

9 24 1 0,042 0,170 0 

10 24 2 0,083 0,170 0 

11 24 1 0,042 0,170 0 

12 24 2 0,083 0,170 0 

13 24 0 0,000 0,170 0 

14 24 2 0,083 0,170 0 

Jumlah 336 15 0,625   

Sumber : Analisa Hasil 

Tabel diatas menjelaskan tentang nilai dari revisi proporsi pada setiap 

subgrup yang keluar dari batas kendali. Tabel diatas juga menginformasikan 

apakah proporsi subgrup tersebut terkendali atau tidak terkendali setelah direvisi. 

 

Nilai proporsi dan batas-batas kendali digambar menggunakan peta 

kendali proporsi. Kondisi peta kendali tersebut tampak sebagai berikut : 
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Grafik 4.4 Tabel Revisi Nilai Proporsi Cacat dan Batas-batas Kendali 

Sumber : Analisa Hasil 

Kesimpulan dari peta kendali p revisi I menyatakan bahwa proses produksi 

terkedali secara statistic mulai dari 20 Agustus 2014 s/d 21 April 2016 dapat 

dilihat pada tabel 4.4 dengan rata-rata proporsi cacat produksi sebesar 0.0446.  

4.3.5  Pembuatan Diagram Pareto 

Pembuatan diagram pareto digunakan untuk menemukan atau mengetahui 

masalah atau penyebab dan merupakan kunci dalam penyelasian dan 

perbandingan terhadap keseluruhan penyebab dominan. 

Berdasarkan data yang penulis peroleh yakni data jenis cacat dari lot 1-15, 

maka diperoleh data jumlah unit produk body dan produk cacatnya. Mengacu 

pada data tersebut dibuat diagram pareto dengan langkah-langkah di bawah ini : 

a. Menentukan masalah yang akan digunakan dalam penilitian yang 

dihadapi adalah tingginya tingkat kerusakan pada proses inspeksi 



komponen barang datang yang menimbulkan beberapa jenis cacat 

yaitu terkelupas (chip), penyok (dent), kontaminasi (Contamination), 

adanya benda asing (Inclution), cekungan kecil (Crater), baret 

(Scratch), noda seperti flek (Flex), struktur tidak mulus (Less 

Structure), bintik (Bulge), permukaan tidak rata (Blister), area 

kehitaman pada cat (Black Spot), area seperti kejenuhan cat (Sanding 

Spot) 

b. Menentukan data atau periode yang diperlukan. 

c. Membuat ringksan data tabel tentang masalah yang diteliti. Di bawah 

ini adalah tabel jumlah cacat pada bulan Agustus 2014-April 2016 dari 

lot 1-15. 

Tabel 4.5 Kriteria Cacat Produk Dalam Proses Inspeksi 

Jenis Cacat 
Jumlah 

kecacatan 
%Cacat 

Dent 15 22,39% 

Chip 13 19,40% 

Flex 9 13,43% 

Scrartch 8 11,94% 

Contamination 6 8,96% 

Crater 4 5,97% 

Inclution 4 5,97% 

Bulge 3 4,48% 

Sanding Spot 2 2,99% 

Less Structure 1 1,49% 

Blister 1 1,49% 

Black Spot 1 1,49% 

Jumlah 67   

Sumber : QA PT Tjahja Sakti Motor 

d. Membuat daftar permasalah secara berurut berdasarkan frekuensi 

kejadian dari yang tinggi sampai terendah, menghitung presentasi 

kumulatif, presestase total kejadian, dan presentasi dari total kejadian 

secara kumulatif. 



Tabel 4.6 Presentase Kumulatif Kriteria Cacat Produk Dalam Proses 

Inspeksi 

Jenis Cacat 
Jumlah 

kecacatan 
%Cacat 

%Cacat 
Kumulatif 

Dent 15 22,39% 22,39% 

Chip 13 19,40% 41,79% 

Flex 9 13,43% 55,22% 

Scrartch 8 11,94% 67,16% 

Contamination 6 8,96% 76,12% 

Crater 4 5,97% 82,09% 

Inclution 4 5,97% 88,06% 

Bulge 3 4,48% 92,54% 

Sanding Spot 2 2,99% 95,52% 

Less Structure 1 1,49% 97,01% 

Blister 1 1,49% 98,51% 

Black Spot 1 1,49% 100,00% 

Jumlah 67 100,00%   

Sumber : Pengolahan Data 

 Pada tabel diatas menjelaskan jumlah kumulatif dan presentase kumulatif  

tiap kriteria cacat. 

Berikut ini yaitu analisa hasil diagram pareto dari hasil pengolahan data : 

Tabel 4.7 Jumlah dan Presentase Cacat Kumulatif 

Jenis Cacat 

Jumlah Cacat Cacat (%) 

Jumlah 
kecacatan 

Jumlah Cacat 
Kumulatif 

%Cacat 
%Cacat 

Kumulatif 

Dent 15 15 22,39% 22,39% 

Chip 13 28 19,40% 41,79% 

Flex 9 37 13,43% 55,22% 

Scrartch 8 45 11,94% 67,16% 

Contamination 6 51 8,96% 76,12% 

Crater 4 55 5,97% 82,09% 

Inclution 4 59 5,97% 88,06% 

Bulge 3 62 4,48% 92,54% 

Sanding Spot 2 64 2,99% 95,52% 

Less Structure 1 65 1,49% 97,01% 

Blister 1 66 1,49% 98,51% 

Black Spot 1 67 1,49% 100,00% 

Jumlah 67   100,00%   

     Sumber : Pengolahan Data dari Tabel 4.7  

 



Diagram Pareto 

Jumlah Kecacatan 2 315 13 9 8 6 4 4 3
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Grafik 4.5 Jumlah dan Presentase Cacat  

Sumber : Analisa Hasil 

 Dari hasil analisa diagram pareto diatas, maka langkah untuk presentasi 

perbaikan defect dikerjakan terlebih dahulu yaitu type cacat Dent. 

4.3.6 Pembuatan Diagram Sebab Akibat 

Diagram sebab akibat digunakan untuk menganalisis masalah dan faktor-

faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi. Dalam penulisan ini diagram sebab 

akibat akan digunakan untuk mencari penyebab cacat yang paling sering terjadi 

pada body mobil BMW tipe 328i. Berdasarkan analisa yang penulis lakukan, cacat 

yang paling sering terjadi ialah cacat penyok (Dent). 

Diagram sebab akibat disusun berdasarkan analisa wawancara dengan 

operator bagian Final Inspection yaitu proses inspeksi body mobil. Berikut ini 

adalah kerangka pertanyaan yang penulis ajukan kepada operator dibagian Final 

Inspection Body Mobil BMW Type 328i: 



Tabel 4.8 Tabel Kerangka Pertanyaan 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Jenis cacat apa yang 

paling sering 

ditemukan pada 

pengecekan? 

  

2 
Mengapa cacat tersebut 

sering terjadi? 
  

3 

Mengapa saat proses 

tersebut sering terjadi 

kekurangan? 

  

4 

Apalagi faktor yang 

dapat menyebabkan 

cacat pada body mobil? 

  

5 

Mengapa pada proses 

tersebut sering 

menyebabkan cacat? 

  

  

 Tabel diatas merupakan kerangka pertanyaan yang akan diajukan penulis 

sebagai acuan untuk pembuatan Diagram Sebab Akibat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.9 Tabel Hasil Wawancara Penyebab Cacat  

No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Jenis cacat apa yang paling 

sering ditemukan pada 

pengecekan? 

Cacat penyok 

2 
Mengapa cacat penyok 

sering terjadi? 

Karena pada saat 

packaging tidak 

diperhatikan dengan 

benar, dan pengaman 

tidak dipasang dengan 

benar sehingga body 

dapat berbenturan dan 

menyebabkan penyok. 

3 

Mengapa saat proses 

packaging tersebut sering 

terjadi kekurangan? 

Karena kurangnya 

tingkat perhatian 

terhadap barang oleh 

para operator yang 

mengerjakannya. 

4 

Apalagi faktor yang dapat 

menyebabkan cacat penyok 

pada body mobil? 

Pada proses material 

handling saat 

perpindahan barang . 

5 

Mengapa proses material 

handling sering 

menyebabkan cacat? 

Karena kurangnya 

pemahaman operator 

terhadap SOP tentang 

material handling. 

6 

Lalu mengapa operator 

kurang memahami SOP 

yang berlaku? 

Karena adanya deadline 

target produksi sehingga 

menyebabkan kurangnya 

pelatihan operator secara 

intensif mengenai SOP 

yang berlaku 

diperusahaan. 

Sumber : Supervisor Produksi PT. Tjahja Sakti Motor 

Tabel di atas merupakan hasil wawancara penulis dengan supervisor 

produksi untuk mengetahui penyebab terjadinya cacat. Berikut ini adalah hasil 

analisa cacat penyok (Dent) dengan menggunakan diagram sebab akibat. 
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Gambar 4.2 Diagram Sebab Akibat 

Sumber : Data Wawancara dengan Supervisor Produksi Body Mobil PT. Tjahja 

Sakti Motor 

Gambar di atas menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya masalah 

pada cacat yang terjadi, yaitu cacat penyok pada Body Mobil BMW tipe 328i. 

Faktor-faktor penyebab terjadinya cacat tersebut ialah faktor Material Handling, 

Operator dan Metode yang digunakan. 

 Hasil analisis yang penulis lakukan dengan menggunakan diagram sebab 

akibat (Fishbone Diagram) dapat diperoleh faktor-faktor penyebab yang 

mempengaruhi tingkat kecacatan produk. Dalam hal ini perusahaan harus 

melakukan rencana perbaikan. Berikut ialah rencana perbaikan yang harus 

dilakukan oleh perusahaan untuk menangani cacat penyok pada body mobil dalam 

bentuk tabel. 

 

 



Tabel 4.10 Rencana Perbaikan Untuk Cacat Penyok Pada Body Mobil 

Faktor Masalah Akibat Rencana Perbaikan 
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BAB V 

ANALISA HASIL 

 

1.1 Hasil Penelitian Menggunakan Metode Seven Tools. 

 Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode Grafik, 

Histogram, Peta Kendali, Diagram Pareto, dan Diagram Sebab Akibat maka 

didapatkan hasil analisis sebagai berikut: 

5.1.1 Check Sheet 

Didalam pengambilan data Check Sheet atau Lembar Periksa, PT. Tjahja 

Sakti Motor telah memiliki form khusus yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

yang sebagaimana telah dirangkum oleh penulis dalam table 4.1. Menjelaskan 

bahwa dari 360 unit Body Mobil BMW 328i yang diproduksi ada 20 unit Body 

Mobil yang cacat dan 12 tipe kecacatan sejumlah 67 kecacatan yang terjadi. 

5.1.2 Grafik 

Menurut dari tinjauan pustaka yang penulis sunting pada bab sebelumnya 

bahwa pengertian Grafik adalah alat bantu untuk menerangkan suatu kondisi, 

memprediksi sesuatu agar lebih jelas melalui data yang di gambarkan. 



Pada metode ini menjelaskan bahwa ada beberapa jenis cacat yang terjadi 

dan juga perbandingan antara jumlah produksi yang dicapai dengan jumlah 

kecacatan yang terjadi. Kecacatan yang terjadi dalam bentuk grafik yang 

memudahkan bagian QC dan QA untuk mengkoreksi kecacatan yang terjadi. 

5.1.3 Diagram Histogram 

Teori yang ada, menjelaskan bahwa Histogram merupakan suatu alat  yang 

membantu kita untuk menentukan variasi. Hasil analisa yang didapat adalah 

Histogram menunjukan sebuah variasi kecacatan yang terjadi dengan jumlah 

bervariasi pula. Namun Histogram menunjukan perbandingan antara cacat terkecil 

dan cacat terbesar namun belum diurutkan. Histogram menunjukan bahwa tipe 

kecacatan tertinggi adalah penyok (Dent) dibandingkan dengan kecacatan yang 

lainnya. 

5.1.4 Peta Kendali P 

Pada metode ini menjelaskan nilai proporsi cacat yang terjadi dalam 

pengecekan Lot 1-15. Peta Kendali P menunjukan bahwa ada data yang masih 

keluar dari batas kendali, itu artinya masih ada cacat yang tidak terkendali dalam 

proses produksi. Hal ini menandakan bahwa data tersebut harus direvisi atau 

dibuang dan menjadi bahan evaluasi oleh bagian Quality Control dan Quatlity 

Assurance. Selanjutnya data lainnya akan diuji kembali dengan metode Peta 

Kendali P.  

 

 

 



Data pada pengujian pertama menunjukan bahwa pada Lot 12 terjadi 

keluar batas kendali.dan harus dibuang dan diuji kembali. Revisi I yang dilakukan 

menunjukan tidak adanya data cacat yang keluar dari batas kendali dan data 

tersebut aman untuk menjadi acuan proporsi cacat pada Quality Control. 

 

 

5.1.5 Diagram Pareto 

Hasil analisis Diagram Pareto yang tercantum pada grafik 4.5 menjelaskan 

bahwa jenis cacat yang paling sering terjadi pada Body Mobil BMW tipe 328i 

adalah jenis cacat penyok yang mencapai 22.4% pada bulan Agustus 2014-April 

2016 atau dari lot 1-15. Data tersebut menjadi acuan perusahaan untuk cacat mana 

yang terlebih dahulu ditangani sebagaimana tertera pada prinsip Diagram Pareto. 

5.1.6 Diagram Sebab Akibat 

Hasil analisis menggunakan diagram sebab akibat, penulis menemukan 

beberapa faktor penyebab masalah yaitu : 

a. Metode : Kurangnya Pelatihan Secara Intensif karena Deadline Target 

Produksi. 

b. Operator : Pemasangan braket kurang benar karena kurangnya pengawasan 

terhadap operator. 

c. Material Handling : Kurangnya perhatian pada tahap packaging, yaitu 

kurang kencangnya pengaman diikat sehingga body dapat bersentuhan 

dan berbenturan. 

 



 



 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1  KESIMPULAN 

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan sebagai rangkuman 

dari jawaban penelitian ini, serta saran yang akan diajukan bagi perusahaan 

berdasarkan hasil analisa yang penulis telah lakukan. 

Pengendalian mutu pada PT.Tjahja Sakti Motor telah berjalan dengan baik 

meskipun belum maksimal. Hal ini terlihat dari besarnya nilai rata-rata proporsi 

cacat sebesar 5.556% atau sebesar 20 produk cacat dari 360 produk yang 

diproduksi. 

6.2  SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, perusahaan masih perlu 

melakukan perbaikan agar kinerja proses perusahaan dapat terlaksana dengan baik 

sesuai dengan permintaan konsumen, dan dapat mengurangi jumlah cacat. Berikut 

adalah saran-saran yang penulis berikan kepada perusahaan dalam melakukan 

perbaikan. 



1. Melihat sering adanya terjadi cacat penyok pada body mobil, maka perlu 

adanya perhatian lebih dari perusahaan agar dapat mengatasi masalah 

cacat tersebut. 

2. Perlu diadakannya pelatihan secara intensif mengenai SOP yang berlaku 

diperusahaan jika perlu adakan over time untuk diadakannya pelatihan 

SOP tersebut, mengingat target produksi PT. Tjahja Sakti Motor yang 

padat. Serta melakukan pengawasan terhadap operator yang bekerja agar 

SOP yang telah dibuat dan diajarkan kepada operator dapat berjalan 

dengan baik. 

3. Perlu adanya ketelitian dan perhatian khusus dalam melakukan 

pengendalian mutu pada saat inspeksi, material handling, metode yang 

diterapkan dan pengawasan terhadap operator yang menjalankan proses 

kegiatan produksi tersebut. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 

Jenis cacat apa yang paling 

sering ditemukan pada 

pengecekan? 

Cacat penyok 

2 
Mengapa cacat penyok sering 

terjadi? 

Karena pada saat packaging 
tidak diperhatikan dengan 

benar, dan pengaman tidak 
dipasang dengan benar 

sehingga body dapat 
berbenturan dan 

menyebabkan penyok. 

3 
Mengapa saat proses 

packaging tersebut sering 
terjadi kekurangan? 

Karena kurangnya tingkat 
perhatian terhadap barang 

oleh para operator yang 
mengerjakannya. 

4 
Apalagi faktor yang dapat 

menyebabkan cacat penyok 
pada body mobil? 

Pada proses material 
handling saat perpindahan 

barang . 

5 
Mengapa proses material 

handling sering menyebabkan 
cacat? 

Karena kurangnya 
pemahaman operator 
terhadap SOP tentang 

material handling. 

6 
Lalu mengapa operator kurang 
memahami SOP yang berlaku? 

Karena adanya deadline 
target produksi sehingga 
menyebabkan kurangnya 
pelatihan operator secara 

intensif mengenai SOP 
yang berlaku diperusahaan. 

Tabel Tanya Jawab Penulis dan Supervisor Produksi 

Sumber : Supervisor PT. Tjahja Sakti Motor 

Keterangan : Tabel di atas merupakan hasil wawancara penulis dengan supervisor 

untuk mengetahui penyebab terjadinya cacat 

Penulis ,       Narasumber, 

 

 

( Danu Kusumawardhana)     ( Fadillah Rosandi ) 
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Aktivitas Produksi 

 

SKD 

Painted 

Body 

Shipment

LOGISTIK TSM

- Stuffinf / 

Unstuffing

- Rough Check 

SKD

- Handling TCF

- Supply TCF, 

SKD body

- Return Delivery

Hand 

Over 

SKD 

Body

Local Part: SEAT 

(PT.DCI)

ENGINE LINE

ASSEMBLING 

LINE

- Update IMSYS

- Tools & 

Equipment

Manajemen

- Production 

Support

- Audit Unit

KD Supply

1. Quality Check: 

Plastic Part, Molding 

Chrome, Glas, etc

2. EV Push / Float 

Stock

Hand Over 

Seat

Hand Over F2 

Units

VDC TSM

- Inspection

- Unloading / 

loading CBU

- Receiving Unit

- From GM

- Hand Over to 

Dealer

- Maintenance

CBU Unit

Dealer

 

Sumber : PT. Tjahja Sakti Motor 
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STRUKTUR ORGANISASI PT. TJAHJA SAKTI MOTOR 

BOC & BOD DIVISION HEAD DEPARTMENT HEAD SECTION HEAD

BOARD OF COMMISSIONERS
PRESIDENT COMMISSIONER: Sudirman MR
COMMISSIONER

BOARD OF DIRECTORS
PRESIDENT DIRECTOR : H. Eric Wirawan
DIRECTOR : Fredy Handjaja

SYSTEM DEVELOPMENT, 
IMPROVEMENT, AND PDCA 

(TBN)

PIC KOMITE & QCC 
Ibrahim N & Jimmy’S

P2K3L
Ipong Kusumastuti

LOGISTIC
Fadilah Rosandi

TECHNICAL & QUALITY
Medianto Sapto R

Deputi : IbrahimNugroho

VEHICLE DISTRIBUTION 
CENTRE

Syahrudin

SKD OPERATION
Medianto Sapto R

SKD OPERATION
H. Eric Wirawan

SPARE PART
Chaerudin

LICENCE & 
DOCUMENTATION
Subagio / Sandro

CUSTOM CLEARENCE
Boedhi Samodhra

LEGAL
Jenny K Tanu

FINANCE & ADM
Budi Saptono

ACCOUNTING & 
BUDGETING

Sunandar

HUMAN RESOURCE
Ipong Kusumastuti

GENERAL AFFAIR
Jimmy Sanyoto

SPARE PART
Boedhi Samodhra

IMPORT
Boedhi Samodhra

EXPORT – IMPORT
Fredy Handjaja

FINANCE & ACCOUNTING
Fredy Handjaja

FINANCE & ACCOUNTING
Jenny K. Tanu

HR & GA
H. Eric Wirawan

HR & GA
Ipong Kusumastuti

 

Sumber : PT. Tjahja Sakti Motor 
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STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT DEPARTEMEN 

FADILAH ROSANDI
(Head of Logistic)

TEGUH KURNIAWAN
(Planing & 

Scheduling)

SUEB
(Physical Logistic)

SAMIYO
(Part/Paint Release 

& Local Content 
Chek)

TIMBUL SUCIPTO
(Claim, Consumable 
& EV Management

M. JOHARI
(Purchasing)

RAMA DWI 
SUSANTO

(Inventory Report)

NOVAN 
FIRMANSYAH
(Adm. Physical 

Logistic)

HARRY SUSANTO
BODY INSPECTION

BAYU FATURAHMAN
(Quality Part Check)

NOVAN 
FIRMANSYAH

(Claim, consumble & 
EV Support)

RASIUM
(Body Handling & 

Un-Stuffing)

ARWAN
(Handling & Supply)

SUEB
(Pack Check)

DONI & GALIH
(Preparation Body 

Supply)

EBI, HARI L, ACENG
(un-stuffing, 

Handling & Part 
Report Return 

Delivery)

INDRA G, FERRY, 
BORIS, TAUFIK

(small Part)

AWALUDIN & EKO
(Big Part)

FAUZI NOVIANDI
(Transport TCF 

Supply)

ARWAN
(Transport Body 

Supply)

INDRA HERMAWAN
(TCF Handling 

Proses)

 

Sumber : PT. Tjahja Sakti Motor 
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DATA CACAT 

 

Sumber : Data Cacat Lot 12 PT. Tjahja Sakti Motor 

 


