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Abstract 

Indonesia is one of the largest CPO producers with annual growth reaching 6.22%. This makes the 
demand for Crude Palm Oil (CPO) in Indonesia is quite high. High demand leads to increasingly 
competitive business competition. PT. UkindoBlankahan Mill is a company engaged in the production of 
Crude Palm Oil (CPO). In this case, the company is still not able to produce CPO that meets the 
specification that is seen from dirty content reaching 0.02%. This can affect the quality of the products 
produced to compete with competing companies. Therefore, this study aims to control the quality of Crude 
Palm Oil (CPO) by applying DMAIC and Grey FMEA methods. Define stage is done by using tools 
SIPOC diagram. The measure stage shows that the process is in the state of out of control so it needs to be 
revised. Measurement capability process dirty content is 0.67. While the measurement of the sigma value 
of the company is 3.0. Anayze stage is done by using tool cause effect diagram and Grey FMEA. From the 
result of Grey FMEA obtained the lowest value is Fruit storage place is not good with value 0,4444. The 
proposed improvements are made to all sources of quality degradation ie to the performance of human, 
machine, material and method. The control stage is done by applying the control mechanism. 
 
Keywords : Quality Control, DMAIC, Grey FMEA 

 
Introduction  
Palm oil (CPO) is one of the export commodities in Indonesia which is expected to experience 
continuous improvement which of course can increase the country's foreign exchange. CPO 
production grew rapidly from 27,782,004 tons in 2013 to 35,359,384 tons in 2017 [1]. This is a great 
opportunity that can make Indonesia as the largest palm oil producing country (CPO). The 
increasing demand for CPO will lead to business competition between CPO processing industries. 
Therefore, the quality control of palm oil (CPO) becomes a challenge for the CPO processing 
industry in the face of business competition.  
 
Quality is one of the parameters that must be considered every company in producing the product. 
When a consumer feels a certain product is much better quality than a competitor's product, then the 
consumer will decide to buy a competitor's product. Such demands must be responded by the 
company. Therefore, companies should apply quality control in the manufacture of palm oil 
products. [2]. The importance of the role of palm oil is what makes this commodity interesting to be 
observed, especially from how to control the quality of CPO content to minimize the variations that 
occur.  

 
PT. XYZ is a company that produces crude palm oil (CPO). CPO quality standards that become 
parameters of quality are levels of  dirtycontent [3]. But in fact, PT. XYZ still produces CPO that 
does not meet the specified quality standard specification. The non-compliance of quality standard 
specification produced is caused by several factors such as raw materials, human (operator), 
machine, and working method. [5] 
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In connection with the above conditions, it is necessary to perform more comprehensive quality 
control at PT. XYZ by using the concept of DMAIC (Define-Mesure-Analyze-Improve-Control). 
Analysis of conformity of product specification can be done by calculating Capability Index (Cp and 
Cpk). Analysis of problem solving done in this research is by using Grey method FMEA. Grey 
FMEA is basically the same as FMEA display, but in RPN (Risk Priority Number) calculation using 
Grey Theory formula. FMEA Grey method in this research is used to improve product quality in 
production system by applying DMAIC concept. 

 
Research Methods 
The research was conducted at PT XYZ in May 2018 until June 2018. The research object observed 
was Crude Palm Oil. Data dirty content  is obtained from laboratory test. Data collected during a 
certain period. Conducting interviews with production workers who support problem solving. 
 
Results 
Data processing is done by using DMAIC method. Stages of DMAIC method used in data 
processing is Define, Measure, Analyze, Improve and Control. 
 
Define 
The define stage is the first step in identifying key priorities that are a priority in improving the 
quality of products and processes in the company. SIPOC diagram is used to explain the relationship 
between Supplier, Input, Process, Output, and Customer. This diagram aims to provide an overview 
of information in general about the business processes undertaken, ranging from suppliers to 
customers. SIPOC diagram for the production process of Crude Palm Oil (CPO) can be seen in 
Figure 1. 
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Figure 1. SIPOC Diagram Crude Palm Oil Production Process (CPO) 

 
Measure 
Xbar-R Control Map.  
A control chart is created to determine whether the process is within the control limits for 
continuously monitoring process variations. Maps X and R illustrate the variations that occur in the 
CPO production process. Control charts are made for dirty content. Results of Map X ̅ and R dirty 
content can be seen in Figure 2. 
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Figure 2.Map X bar- R Dirty Content 

 
Figure 3.Revision Map X bar- R Dirty 

Content
Can be seen on the map that there are three data that are outside the control limit (out of control) is 
the data number 16 and 19. This is because of a common cause that results in data outside the 
system boundary. Therefore, it is necessary to revise to eliminate the data of numbers 6 and 19 
caused by uncontrollable factors. The revised results are shown in Figure 3. It can be seen that the 
process can still be categorized uncontrollably where further action is needed to reduce the variation. 
This is indicated by the fact that there are still 5 points below and above the center line in sequence 
and there are significant changes suddenly. 

 
Capability Process 
Process capability is a calculation through comparison between product output and design 
specifications. If the equipment has the ability to consistently meet the limits of expected quality 
range, then the quality and cost of production can be optimal.The result of Capability Process 
measurement of dirtycontent is seen in Figure 4. 

 
 

Figure 4. Process Capability (c) Dirty Content 
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Cp value > 1.33 means indicating that the production process in accordance with that has been 
set. The use of Cp in assessing process capability is based on the assumption that the process 
average is right in the middle of the specification limit. In reality, this is not achieved. To correct 
the above weakness, the Cpk ratio is used, which states the average position of the process 
compared to the specification limit. The Cpk value between 0 and 1 means indicating that the 
process average lies within the specification limit but some parts of the process variation lie 
beyond the specification limit.Cpk value greater than one indicates that all process variations are 
within the specification limit. 

 
Measurement of sigma value (σ) 
DPMO calculation is a good measure for product quality and process, because it is directly 
related to the cost and time wasted [5]. DPMO value measurements are shown in Table 1. 

Table 1. DPMO Value Measurement 

 Kadar 
Kotoran 

PPM Within Performance 22800 
PPM Overall Performance 27400 
DPMO 50200 

 
Sigma Value [6], 

 (1) 
 
The company is actually only able to produce a sigma value of 3.14. This certainly makes the 
company must work to improve product quality to be able to produce sigma of 6.0. The sigma 
value of three indicates that the firm must incur a larger cost of about 25-40% of the sales due to 
lower quality and increased waste. 

 
Analyze 
In the stage of analyzes made cause and effect  diagram and Grey Failure Mode and Effect 
Analysis (FMEA) which serve as a tool to analyze further. 
 
Identify Problems with Cause and Effect Diagram.  
Based on the observations on the production floor of the crude palm oil (CPO) production 
process, there are several main factors causing the decreasing quality of CPO made in Fish Bone 
Diagram [8]. 
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Figure 5. Cause and Effect DiagramDirty Content 
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Grey Failure Mode Effect and Analysis (FMEA).  
Failure Mode Effect and Analysis (FMEA) is a method used to identify sources and root causes 
of a quality problem. The FMEA method is suitable for Grey Theory application. The main 
advantage of applying Grey Theory to FMEA is the ability to determine different weights for 
each factor and does not require any form of utility functionality [9]. The application of Grey 
Theory in FMEA method is done by first looking for the effect of failure failure (S), chance of 
failure (O), and failure detection (D), and RPN value (Risk Priority Number). Grey Risk Levels 
are shown in Table 2. 

Table 2. Risk Of Level Grey Failure Mode and Effect Analysis 

 
 
Improve 
Once the dominant cause is known, the next step is to plan improvements and set targets. 
Improvement plans are structured by brainstorming techniques to find the right alternative plan 
for problem solving. The preparation of this improvement plan is assisted by several people from 
the company [7].The proposed improvement is shown Table 3. 

Table 3. Recommended Corrective Action 
Failure Mode Cause Recommended 

Dirty 

The operator is not careful in setting 
up the Oil Purifier engine 1. Supervise oil purifier operators 

2. Perform regular machine maintenance 
3. Conducting screening / mesh 
4. Keep the oil temperature at ± 800C 

Oil Purifier machine that does not 
work optimally 

Fruit storage place is not good Cleaning station sorting 

The level of inspection (inspection) 
is lacking Conduct periodic checks every hour 

 
Control 
At this stage control of the improvements that have been made so that no more process failure 
that can cause defective products [4], [8]. It takes a standardization, documentation and 
dissemination of corrective actions so that the ever-present failure does not happen again. 
Control Mechanism can be seen in Table 4. 
 

Table 4. Process Control Mechanism of Crude Palm Oil Processing 
Aspect Improvement Control Mechanism 

Tools/Machine 

Checking Tools and 
Machine Before 
Process 

Provide a special time to ensure that the machine is in 
good condition to avoid process errors that can result in 
damage to the product or work accident 

Machine Use 
Procedures 

Provide training to each operator about the use of tools / 
machines appropriately 
Arrange rules of the working steps of using each tool / 
machine 
Provide written information in the form of instructions on 
the steps of the use of tools and placed in a location that 
allows operators to know and implement such steps and 
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Aspect Improvement Control Mechanism 
procedures, especially in the engine temperature setting. 

Maintanance Make guide about the stages of treatment level as well as 
the schedule of maintenance process implementation 

Fruit Material 
Fruit Selection 

Quality of raw materials of course very influential 
product quality, therefore the selection of appropriate raw 
materials should be done starting at the time of 
procurement, as well as at the time of storage materials. 
Knowledge of materials management needs to be 
improved especially for operators, this can be done by 
providing specific training on the supply of materials at 
the beginning of the production phase. 

Fruit Handling Raw materials should be placed in closed fields, away 
from the effects of weather conditions (rain and heat). 

Human Factor 

Coaching and 
Training Improving 
the Quality of 
Human Resources 

Management needs to prepare the training plans both in 
terms of materials, as well as in terms of implementation 
time that can improve the insight and skills of operators 
in work. 

 Increased Work 
Motivation 

Occupational routines can sometimes lead to a decrease 
in concentration and the employee's participation in 
carrying out activities. Therefore, the management needs 
to take a little time to motivate workers to increase again.  
Provide compensation in accordance with the workload 
provided 
The existence of specialization in the work, so that the 
mastery of tasks become more leverage. 

Method Improved inspection Perform periodic sample checks once every hour 
 
Conclusion 
Based on the results of data processing at the define stage, Critiqal to Quality (CTQ) of crude 
palm oil is dirty conten less than 0.015%. Level measure obtained by average value of sigma 
value is 3,00, from result of variable control map (map X and R) obtained data is outside system 
boundary so need revision, from result of capability process still have value of Cpk which is 
under one showing not yet able company to produce product according to specification. 
Analytical phase is obtained the main factor causing the decreasing quality of CPO which will be 
analyzed by Grey FMEA. From the result of Grey FMEA obtained the lowest value Fruit storage 
place is not good with value 0,4028. Proposed improvement of product quality by making 
improvements to all sources that make some improvements, so the potential that causes disability 
can be prevented. While the controls do the results of quality improvement by controlling 
mechanisms. 
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 Abstrak 
CV Duta Dharma adalah salah satu IKM yang yang bergerak dalam bidang house hold chemical 
yang salah satu diantaranya memproduksi sabun cuci piring. Berdasarkan data, hasil sabun cair 
pencuci piring yang diproduksi IKM ini tidak seragam dan mempunyai nilai viskositas tinggi, oleh 
karena itu masih perlu upaya untuk meningkatkan kualitas produknya dengan meningkatkan nilai 
viskositas yang ditetapkan SNI. Upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan eksperimen untuk 
mendapatkan viscositas yang sesuai standar SNI. Salah   satu pengendalian kualitas  adalah dengan 
melakukan eksperimen menggunakan pendekatan factorial eksperimen dan metode Taguchi. Factorial 
eksperimen yang digunakan adalah factorial ekpserimen 23 dan  Taguchi mengartikan bahwa produk 
yang memiliki karakteristik kualitas yang hanya memenuhi spesifikasi. Produk dengan karakteristik 
kualitas yang tepat sesuai target adalah yang terbaik. Tujuan dari penelitian kwantitaif  ini adalah 
menentukan setting parameter yang optimum untuk meningkat kualitas viscositas. Berdasarkan 
treatment pada proses produksinya diperoleh 3 faktor yang mempengaruhi viscositas antara lain 
kecepatan putar pengadukan, volume air suling dan massa garam. Berdasarkan hasil eksperimen 
menggunakan pendekatan factorial experiment 23 dan metode Taguchi diperoleh setting proses yang 
optimum yaitu kecepatan pengadukan 130 rpm, volume air suling 22 liter dan massa garam 8 Kg.  
 
Kata Kunci : viskositas, kualitas , eksperimen, Taguchi. 

 
Pendahuluan 
CV Duta Dharma adalah salah satu IKM yang yang bergerak dalam bidang house hold chemical 
yang memproduksi berbagai macam sabun antara lain sabun cuci piring, sabun cairan pembersih 
lantai (karbol), sabun shampoo mobil, sabun detergen cair, cairan pembersih kaca, sabun pencuci 
tangan (handsoap), cairan pelicin pakaian dan cairan pembersih kaca (glass cleaner). Adapun 
pada penelitian ini akan difokuskan pada produk sabun pencuci piring karena produk tersebut 
jumlah permintaannya terbanyak dibandingkan produk lainnya. IKM ini masih tergolong baru 
tetapi pelanggannya cukup banyak seperti restaurant dan hotel-hotel di Cilegon. Dalam  proses 
produksinya IKM ini menghasilkan produk yang tidak seragam terutama dalam tingkat 
kekentalan/viskositas yang dihasilkan yaitu diatas ketentuan standar nasional. Hal ini terjadi 
karena IKM  belum mempunyai ketentuan/setting pada proses produknya dan belum menetapkan 
kriteria sabun cair yang berkualitas yang memiliki viskositas berdasarkan SNI antara 9,5 – 10 
poise [1]. Oleh karena itu perlu ditentukan setting optimum pada proses pembuatan sabun cair 
pencuci piring untuk meningkatkan  kualitas produknya. Kualitas suatu produk dapat diukur 
berdasarkan kecocokan antar performansi aktual yang ditunjukkan oleh suatu produk terhadap 
spesifikasi standar yang ditetapkan/dipersyaratkan oleh konsumen.  

Dalam upaya menghasilkan produknya dengan deviasi minimum dari targetnya, maka IKM 
harus melakukan pengendalian proses, karena itu untuk meningkatkan kualitas tingkat viskositas 
produk sabun cair yang dipasarkan  tersebut diperlukan suatu upaya perbaikan proses produksi 
dengan menentukan setting parameter yang optimum agar diperoleh hasil produk yang 
berkualitas [4]. Penentuan setting parameter yang optimum akan bermanfaat apabila hasil setting 
tersebut dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan proses produksi. Oleh karena itu, dalam 
pendekatan proses biasanya dilakukan eksperimen proses saat ini dan penentuan proses yang 
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ideal atau yang diinginkan. Salah satu pendekatan metode untuk menentukan setting optimum 
tersebut adalah dengan melakukan desain eksperimen menggunakan pendekatan factorial 
eksperimen 23 dan metode Taguchi. 

Dari desain eksperimen dapat menghasilkan setting level terbaik dari faktor-faktor terkait yang 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas. Adapun tujuan penelitian yang dilakukan pada penelitian 
ini yaitu menentukan faktor yang berpengaruh pada proses pembuatan sabun cuci piring terhadap 
respons kualitas, menentukan setting level dari faktor berpengaruh, menentukan respons kualitas 
dengan melakukan eksperimen rancangan parameter Taguchi, dan menentukan setting parameter 
optimum untuk menghasilkan kualitas viskositas yang sesuai standar yang ditentukan. 
 

Metodologi Penelitian 
Rancangan Penelitian 
Eksperimen adalah sebagai suatu penelitian ilmiah dimana peneliti memanipulasi dan 
mengontrol satu atau lebih variabel bebas dan melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel 
terikat untuk menemukan variasi yang muncul bersamaan dengan manipulasi terhadap variabel 
bebas tersebut [5]. Eksperimen faktorial merupakan eksperimen yang mengkombinasikan atau 
menyilangkan semua faktor tertentu terhadap tiap level dari faktor lainnya yang ada dalam 
eksperimen tersebut [3].  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam eksperimen pada proses produksi sabun cuci piring 
adalah eksperimen dengan desain faktorial 2×2×2 atau 23 dan dengan eksperimen Taguchi, 
desain faktorial 23 berarti memiliki 3 faktor pengaruh yaitu kecepatan pengadukan, volume air 
suling, dan massa garam, dimana replikasi yang digunakan masing masing 3, kemudian diamati 
akibat atau dampak dari perlakuan tersebut pada variabel respon atau terikat dengan menguji 
tingkat viskositas. Dari eksperimen yang dilakukan, didapatkan hasil data primer berupa nilai 
viscositas  pada setiap kombinasi eksperimen, yang kemudian diolah dan dianalisa menggunakan 
metode faktorial dan Taguchi, sehingga didapatkan setting level faktor optimum yang dapat 
digunakan. Teknik analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan 
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
 
Alur Metode Penelitian 
Metode penelitian pada penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar 1.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Metode Penelitian 
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Hasil dan Perancangan 
Pengumpulan Data 
Pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari penentuan faktor berpengaruh, penentuan 
setting level, dan data nilai kekentalan (Viskositas). 
1. Penentuan faktor berpengaruh 
    Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap nilai viskositas sabun cair cuci piring yaitu 

kecepatan pengadukan, volume air suling, dan massa garam 
2. Penentuan setting level 
    Setting level untuk faktor-faktor yang dilibatkan dalam eksperimen yaitu kecepatan 

pengadukan terdiri dari level 120 rpm dan 130 rpm. Faktor volume air suling dengan level 18 
liter dan 22 liter. Faktor massa garam terdiri dari level 8 Kg dan 10 Kg. 

3. Data Nilai Kekentalan (Viskositas) 
    Dari eksperimen yang telah dilakukan, didapatkan data hasil berupa data primer nilai 

viskositas. Berikut data nilai viskositas yang dilakukan: 

Tabel 1.Data Nilai Viskositas (Poise) 
 

Massa 
Garam 
(Kg) 

Kecepatan Pengadukan (rpm) 
120 130 

VolumeAir Suling 
(L) 

VolumeAir Suling 
(L) 

18 22 18 22 
 

8 
7,4 19,8 7,3 18,7 
7,6 19,6 7,5 18,9 
7,6 19,5 7,4 19,0 

 
10 

6,9 12,5 6,0 9,9 
7,1 12,6 6,3 9,8 
7,9 12,7 6,2 9,8 

 
Pengolahan Data 
Pengolahan data terdiri dari perhitungan replikasi dan data yang diolah dalam penelitian ini 
menggunakan 2 metode, yaitu desain eksperimen faktorial 23 dan desain eksperimen Taguchi. 

Perhitungan Replikasi 
Penentuan jumlah replikasi pada penelitian ini menggunakan rumus Federer dalam Muntaha [6] 
untuk menghindari sekecil mungkin kesalahan dalam replikasi atau pengulangan terhadap 
eksperimen, digunakan rumus seperti persamaan (1). 

                   (1)       
(8-1)(r-1) ≥ 15   r ≥3,1 ~ 3 
 
Dimana:   t = Jumlah Perlakuan  r = Jumlah Pengulangan 
Dari hasil perhitungan (1), didapatkan jumlah pengulangan sebanyak 3 kali pada masing-masing 
perlakuan/treatment 
 
Eksperimen Faktorial 
Eksperimen faktorial merupakan eksperimen yang mengkombinasikan atau menyilangkan semua 
faktor tertentu terhadap tiap level dari faktor lainnya yang ada dalam eksperimen tersebut [9]. 
Perhitungan dengan eksperimen faktorial 23 yang terdiri dari uji Anova yang dilakukan untuk 
mengetahui faktor yang berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap variabel respon, dan uji 
pasca Anova digunakan untuk mengetahui perlakuan paling berpengaruh sehingga terdapat 
perbedaan, uji pasca Anova yang digunakan adalah uji Newman Keuls. 
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Uji Anova (Analysis of Variance) 
Tahapan uji Anova terdiri dari perhitungan nilai-nilai Anova, dan pengujian hipotesis yang 
ditunjukkan pada tabel Anova. 

Tabel 2. Tabel Anova 

Source Df Sum of Square Mean Square Ftest  

 
Kesimpulan 

A 1 8,64 8,637 179,94 8,53 H0 ditolak 
B 1 23,20 23,20 483,39 8,53 H0 ditolak 
C 1 19,08 19,08 476,95 8,53 H0 ditolak 

A×B 1 188,16 188,16 3920,06 8,53 H0 ditolak 
A×C 1 56,52 56,52 1177,50 8,53 H0 ditolak 
B×C 1 287,05 287,05 5980,10 8,53 H0 ditolak 

A×B×C 1 23,791 23,79 495,65 8,53 H0 ditolak 
Error 16 0,773 0,05    
Total 23 607,21    

Keterangan: 
    

 
1.                                  (2) 
2.               (3) 
3.                                  (4) 
4.                                                (5) 
5.                      (6) 

6.                        (7) 
 
7.                 (8) 
 
Dari hasil pada Tabel 2, dapat terlihat hipotesis yang dihasilkan, semua treatment H0 ditolak, 
yang berarti terdapat perbedaan. 
 
Uji Newman Keuls 
Berikut adalah perhitungan uji Newman Keuls yang terdiri dari faktor kecepatan pengadukan, 
volume air suling, dan massa garam. 
1. Faktor kecepatan pengadukan 

Tahapan-tahapan perhitungan uji Newman Keuls: 
1. Menyusun rata-rata perlakuan faktor kecepatan pengadukan dari terkecil 

Tabel 3. Rata-rata Perlakuan Faktor Kecepatan Pengadukan 

 
Kecepatan Pengadukan (rpm) 
130 (2) 120 (1) 

Total 126,8 141,2 
Rata-rata 10,57 11,77 

Contoh perhitungan: 

   (9) 

      (10) 
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2. Menghitung standar error rata-rata 

 (11) 
3. Menghitung Student Range 

Nilai student range  didapatkan dari tabel student range, dengan perlakuan 3 kali,  
dan df error sebesar 16. 

 
Tabel 4. Nilai Student Range Kecepatan Pengadukan 

P 2 
SR 4,13 

 
4. Menghitung Least Signifikan Range 

R2  (12) 
5. Membandingkan Harga Rata-Rata 
   (13) 
6. Kesimpulan 

Dari pengujian uji Newman Keuls yang membandingkan level pada faktor kecepatan 
pengadukan, yaitu antara level 2 (130 rpm) dan level l (120 rpm) didapatkan hasil adanya 
perbedaan yang signifikan atau perbedaan yang berarti pada perbandingan kedua level 
tersebut. 

 
2. Faktor Volume Air Suling 

Tahapan-tahapan perhitungan uji Newman Keuls: 
1. Menyusun rata-rata perlakuan faktor volume air suling dari terkecil 

 
Tabel 5. Rata-rata Perlakuan FaktorVolume Air Suling 

 
Kecepatan Pengadukan (rpm) 

18 L (1) 22L (2) 
Total 122,2 145,8 

Rata-rata 10,183 12,15 
Contoh perhitungan: 

       

           

2. Menghitung standar error rata-rata 

 

3. Menghitung Student Range 
Nilai student range  didapatkan dari tabel student range, dengan perlakuan 3 kali,  
dan df error sebesar 16. 

 
Tabel 6. Nilai Student Range Temperatur 

P 2 
SR 4,13 

 
4. Menghitung Lean Signifikan Range 

R2  
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5. Membandingkan Harga Rata-Rata 
 

6. Kesimpulan 
Adanya perbedaan yang signifikan pada perbandingan level pada faktor volume air suling, 
yaitu antara level 22L dan 18L 

 
3. Faktor Massa Garam 

Tahapan-tahapan perhitungan uji Newman Keuls: 
1. Menyusun rata-rata perlakuan faktor massa garam dari terkecil 

 
Tabel 7. Rata-rata Perlakuan FaktorVolume Air Suling 

 
Massa Garam (Kg) 

8(1) 10 (2) 
Total 123,3 144,7 

Rata-rata 10,275 12,058 

Contoh perhitungan: 
 

 

 
2. 

  
= 6051,19/18 = 336,18 

3. Menghitung standar error rata-rata 

 

4. Menghitung Student Range 
     Nilai student range  didapatkan dari tabel student range, dengan perlakuan 3 kali,  

dan df error sebesar 16. 
Tabel 8. Nilai Student Range Media 

P 2 
SR 4,13 

5. Menghitung Lean Signifikan Range 
     R2  

6. Membandingkan harga rata-rata 
 

7. Kesimpulan 
Adanya perbedaan yang signifikan pada perbandingan level pada faktor massa garam, 
yaitu antara level 10 Kg dan 8 Kg. 

 
Eksperimen Taguchi 
Untuk mengurangi jumlah dari eksperimen full factorial design, maka untuk 
menyederhanakannya dikenal metode fraction factorial design. 
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Rancangan Eksperimen 
Penelitian ini membuat rancangan eksperimen menggunakan matriks orthogonal array 
berdasarkan pada derajat kebebasan, faktor, dan level faktor [2] seperti ditampilkan pada Tabel 
9. Orthogonal array yang digunakan pada penelitian ini yaitu orthogonal array L8 (23), berarti 
memiliki 8 eksperimen, dengan 2 level faktor, dan dapat memuat paling banyak 3 faktor. 

 
Tabel 9. Orthogonal Array L8 (23) 

No. 
Faktor Replikasi 

A B C R1 R2 R3 
1 1 1 1 x x X 
2 1 1 2 x x X 
3 1 2 1 x x X 
4 1 2 2 x x X 
5 2 1 1 x x X 
6 2 1 2 x x X 
7 2 2 1 x x X 
8 2 2 2 x x X 

Sumber: Pengolahan Data dengan Minitab 

Rekapitulasi Nilai Viskositas 
Karakteristik kualitas pada penelitian ini adalah nominal is the best dengan responnya yaitu 
kualitas viskositas sabun. Hasil Pengukuran viskositas dapat ditunjukkan pada Tabel 10. 
 
Perhitungan Nilai Rata-rata dan Signal to Noise Ratio (SNR) 
Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai rata-rata dan nilai SNR, yang berguna untuk tahap 
selanjutnya yaitu perhitungan Anova nilai rata-rata dan Anova SNR. perhitungan rata-rata dan 
SNR dapat ditunjukkan pada Tabel 11. 
 

Tabel 10. Rekapitulasi Nilai Viskositas 

Exp 
Faktor Replikasi 

A B C R1 R2 R3 
1 1 1 1 7,4 7,6 7,6 
2 1 1 2 19,8 19,6 19,5 
3 1 2 1 6,9 7,1 7,9 
4 1 2 2 12,5 12,6 12,7 
5 2 1 1 7,3 7.5 7,4 
6 2 1 2 18,7 18,9 19,0 
7 2 2 1 6,0 6,3 6,2 
8 2 2 2 9,9 9,8 9,8 

Tabel 11. Perhitungan Rata-rata dan SNR 

Eksperimen 
Faktor Rata-

rata SNR 
A B C 

1 1 1 1 7,53 17,54 
2 1 1 2 19,63 25,86 
3 1 2 1 7,30 17,22 
4 1 2 2 12,60 22,01 
5 2 1 1 7,40 17,38 
6 2 1 2 18,87 25,51 
7 2 2 1 6,17 15,79 
8 2 2 2 9,83 19,85 

 
 
Contoh perhitungan: 
1. Nilai rata-rata untuk untuk hasil eksperimen ke-1 

      (14) 
      

,  
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2. Nilai SNR untuk hasil eksperimen ke-1 

  
 (15) 

        
 
Perhitungan Anova Nilai Rata-rata 
Berikut ini adalah langkah-langkah perhitungan Anova nilai rata-rata. 
1. Menghitung nilai rata-rata semua eksperimen 

 (16)  
      

 
2. Menghitung nilai total sum of square 

  (17) 
   

3. Menghitung nilai total sum of squares due to mean 
 (18) 

    

4. Menghitung nilai rata-rata setiap level faktor, contoh faktor A level 1. 

   (19) 
 

5. Membuat response tabel 
Berikut ini adalah pemaparan dari response tabel. 

 
Tabel 12. Tabel Respon Nilai Rata-rata 

 
Faktor 

A B C 
Level 1 11,77 13,36 7,10 
Level 2 10,57 8,98 15,23 
Selisih 1,20 4,38 8,13 

Ranking 3 2 1 

6. Menghitung nilai total sum of square due to factors 
  (20) 

 
         

7. Menghitung nilai sum of square due to error 
  (21)         

   
 

 

8. Menghitung derajat bebas, contoh perhitungan faktor A dan error 
   (22)     
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9. Menghitung nilai mean sum of squares, contoh perhitungan faktor A 

    
 (23) 

 

10. Menghitung nilai F ratio, contoh perhitungan faktor A 

                (24) 

                

11. Menghitung pure sum of squares, contoh perhitungan faktor A dan error 
  

  (25)   
4,389)    1 

12. Menghitung percent contribution, contoh perhitungan faktor A 

   (26) 

           
 
Hasil dari seluruh perhitungan Anova untuk nilai rata-rata dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 
Tabel 13. Anova Rata-rata 

Source DF MS Fratio SS' Ratio% Ftabel 
A 1 

 

1,969 
 

0,70 8,10 
B 1 

 

26,23 110,721 18,29 8,10 
C 1 

 

89,75 389,511 64,34 8,10 
Error 20 4,389 1,00 100,947 16,67  SSt 23 26,32  605,430 100,00  Mean 1      Sstotal 24      

 
Dari Anova di atas, diketahui bahwa ketiga faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap 
viskositas sabun yaitu faktor B dan faktor C, dimana memiliki perbandingan F-ratio lebih besar 
dari Ftabel (F0,01;1;20)=8,10. 
 
13. Pooling up 

Tahap pooling up merupakan rekomendasi untuk penggunaan separuh jumlah derajat 
kebebasan pada orthogonal array yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari 
estimasi yang berlebihan dan juga menghindari kesalahan pada eksperimen. Pooling up 
diberlakukan pada faktor-faktor kurang signifikan, pada penelitian ini faktor yang kurang 
signifikan adalah faktor A, berikut ini perhitungan pooling up.  
a.              (27) 

   
b.             (28) 

     
             (29)  
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Berdasarkan tabel Anova setelah pooling diketahui bahwa faktor B dan faktor C berpengaruh 
terhadap viskositas sabun, dengan kata lain dua faktor tersebut memiliki kontribusi terbesar 
untuk meningkatkan nilai rata-rata eksperimen viskositas sabun. Untuk faktor A sebenarnya 
dapat dikatakan memiliki kontribusi juga, namun faktor A memiliki nilai yang lebih kecil. Dari 
tabel di atas menunjukkan bahwa nilai persen kontribusi error sebanyak 17,37% yang dapat 
diartikan bahwa semua faktor yang signifikan mempengaruhi nilai rata-rata sudah cukup 
dimasukkan dalam eksperimen. Syarat metode Taguchi untuk persen kontribusi ≤ 50% 
dikatakan signifikan [7]. Tabel 14 menampilkan hasil perhitungan Anova nilai rata-rata setelah 
pooling. 
 

Tabel 14. Anova Setelah Pooling 
Source Pool DF Fratio SS' Ratio% Ftabel 

A Y - - - - - 
B  1 26,23 110,721 18,29 8,10 
C  1 89,75 389,511 64,34 8,10 

Error Y - - - - - 
Pooled  21 1 105,198 17,37  

SSt  17  605,430 1  
Mean  1     
Sstotal  18     

 
 
Perhitungan Anova Nilai SNR 
Berikut ini adalah langkah-langkah perhitungan Anova nilai SNR. 
1. Menghitung nilai rata-rata SNR seluruh eksperimen 

     
 (30) 

 

2. Menghitung nilai total sum of squares 

 (31) 
 

 
3. Menghitung nilai sum of squares due to mean 

 (32)   
    

4. Menghitung nilai rata-rata SNR setiap level faktor, contoh faktor A level 1. 

  
 (33)  

  
 

5. Membuat response tabel 
Berikut ini adalah pemaparan dari response tabel. Selisih didapatkan dari pengurangan rata-
rata SNR setiap level faktor terbesar dengan rata-rata SNR setiap level faktor terkecil. 
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Tabel 15. Respon Nilai SNR 

 
Faktor 

A B C 
Level 1 20,66 21,57 16,98 
Level 3 10,57 18,72 23,31 
Selisih 10,09 2,85 6,33 

Ranking 1 3 2 

6. Menghitung nilai sum of squares due to factors, contoh perhitungan faktor A 
Data diolah diperoleh dari Tabel 16. 

  
 (34) 

  
7. Menghitung nilai mean sum of squares 

  
 (35)                 

     

8. Menghitung nilai F-ratio,  contoh perhitungan faktor B 

   
 (36) 

     

9. Menghitung pure sum of squares, contoh perhitungan faktor B 
  

 (37) 
    

10. Menghitung percent contribution, contoh perhitungan faktor B 

 (38) 

    
 
Berikut ini adalah tabel yang didapatkan dari seluruh hasil perhitungan Anova untuk nilai SNR. 

 
Tabel 16. Anova Nilai SNR 

Source Pool DF Fratio Ratio% Ftabel 
A Y - - - - 
B  1,00 9,23 13,54 13,75 
C  1,00 45,53 73,28 13,75 

Pooled  6,00 1,00 13,18  
SSt  8,00  100,00  

Mean  1,00    
 
Berdasarkan perhitungan Anova nilai SNR di atas menunjukkan bahwa nilai persen kontribusi 
pada error sebesar 13,18%. 
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Perhitungan Anova Nilai SNR 
Besarnya pengaruh dari setiap faktor terhadap suatu proses diperlukan untuk mengetahui dan 
mengidentifikasikan faktor yang signifikan berkontribusi terhadap adanya variasi maupun 
sensitivitas terhadap nilai rata-rata [8]. Setelah menghitung Anova untuk nilai rata-rata dan juga 
nilai SNR, dengan melihat nilai Fhitung yang dibandingkan dengan nilai Ftabel, didapatkan level-
level faktor optimal dari setiap faktor. Berikut ini adalah tabel setting level optimal. 

Tabel 17. Penentuan Setting Level 
 Faktor Level Setting 

A Kecepatan Pengadukan 2 130 rpm 
B Volume Air Suling 2 22 liter 
C Massa Garam 1 8 Kg 

Dari tabel Anova di atas, dapat kita ketahui faktor setting level usulan yang dapat digunakan 
dalam nilai viskositas yaitu faktor kecepatan pengadukan dengan level 130 rpm, faktor volume 
air suling dengan level 22 liter, dan faktor massa garam dengan level 8 Kg. 

 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dalam penelitian mengenai eksperimen pembuatan 
sabun cair pencuci piring untuk meningkatkan kualitas viskositas sabun, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang berpengaruh pada respons kualitas adalah kecepatan pengadukan, volume 

air suling, dan massa garam. 
2. Setting level untuk faktor-faktor yang dilibatkan dalam dalam eksperimen yaitu pada faktor 

kecepatan pengadukan menggunakan dua level yaitu 120 rpm dan 130 rpm, faktor volume air 
suling menggunakan dua level yaitu 18 liter dan 22 liter, dan faktor massa garam dengan level 
8 Kg dan 10 Kg. 

3. Setelah dilakukan eksperimen, maka didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap respon kualitas viskositas, dan faktor yang paling berkontribusi terhadap 
respon kualitas yaitu faktor massa garam, dengan kontribusi sebesar 73,58% 

4. Setting level faktor optimum untuk meningkatkan kualitas viskositas yaitu faktor kecepatan 
pengadukan dengan menggunakan level 130 rpm, faktor voume air suling dengan level 22 
liter, dan faktor massa garam dengan level 8 Kg. 
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ABSTRAK 

Beton adalah merupakan salah satu bahan bangunan yang tepat untuk digunakan didalam 
mengimbangi laju pertumbuhan infrastruktur.Hampir 60% material yang digunakan didalam 
pengerjaan infrastruktur adalah beton ( concrete) sehingga beton yang berkualitas sangat diperlukan 
untuk menopang infrastruktur yang baik. Menurut  SNI 2847-2013, standard minimum beton adalah 
sebesar 17 Mpa (Newton/mm2), yang berarti bersifat lager is the better. Mutu beton sangatlah 
dipengaruhi oleh komposisi campuran bahan baku yang dikandungnya, maka pada penelitian ini 
bagaimana caranya komposisi tersebut diatur sedemikan rupa agar mutu yang telah ditetapkan dapat 
tercapai dengan optimal.Bedasarkan randomisasi yang dilakukan dengan metoda mixture 
experiments, pada software minitab versi 17, diperoleh komposisi optimal campuran bahan baku 
beton adalah agregat kasar sebesar 30.6%, agregat halus 30.6 %, semen 28 % dan air 9 %, dengan 
kuat tekan beton sebesar 17 Mpa, verifikasi perolehan ini akan diuji kemudian di lab beton dengan uji 
silinder yang berdiameter sebesar 15 cm dan tingginya 30 cm. hasil uji kuat tekan beton diperoleh 
sebesar 325 kN, yang setara dengan 18.38 Mpa 
 
Kata Kunci: Beton, Mixture Experiments, Kuat Tekan  
 

Pendahuluan 
Latar Belakang 
Pembangunan Infrastuktur akhir akhir ini, sangat pesat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, 
karena dengan adanya infrastruktur yang baik diharapkan akan meningkatkan daya saing 
perekonomian. Berdasarkan The Global Competiteveness Report 2014/2015, dari segi 
infrastruktur dan koneksivitas Indonesia menempati peringkat ke 56. Hal ini berarti terjadi 
peningkatan sebesar 9,09%, jika dibandingkan dengan tahun 2011. Infrastruktur dapat 
dikatekorikan sebagai salah satu modal fisik (physical capital) yang berperan penting dalam 
pertumbuan ekonomi [1]. Grafik sederhana yang ditunjukkan pada Gambar 1, menunjukkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang searah dengan pertumbuhan 
akumulasi stok kapital atau investasi. Hal ini berarti peran penting Investasi atau akumulasi 
kapital fisik/infrastruktur sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
  

 
Gambar 1. Pertumbuhan Produk Domistik Broto dan Stok Kapital 

mailto:rinauda@yahoo.com
mailto:endangdjuana@trisakti.ac.id
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Peningkatan jumlah infrastruktur tersebut berbanding lurus dengan jumlah bahan bangunan dan 
teknologi yang digunakan. Beton merupakan salah satu bahan bangunan yang tepat untuk 
digunakan didalam mengimbangi laju pertumbuhan Infrastruktur, menurut [2] hampir 60% 
material yang digunakan dalam pekerjaan infrastruktur adalah beton (concrete) dan menurut SNI 
2847-2013,standard minimum beton adalah sebesar 17 MPa (Newton/mm2), berarti  bersifat 
larger is the better, artinya semakin besar kuat tekan beton dari 17 MPa maka kekuatan beton 
semakin baik. Menurut [3] bahan baku beton yang paling banyak digunakan adalah semen 
portland, sebagai semen hidrolik, yang dihasilkan, dengan menggiling klinker yang terdiri dari 
kalsium silikat, dan pada umumnya mengandung satu atau lebih kalsium sulfat yang digiling 
bersama-sama dengan bahan utamanya.Selain Semen bahan baku lainya berdasarkan [3] adalah 
air dan agregat, agregat ialah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam 
campuran mortar atau beton. Agregat ini terdiri dari dua jenis yaitu agregat halus dan kasar yang 
berasal dari batu-batuan alam, maupun batuan buatan. Kuat tekan (compressive strength) adalah 
satu indikator mutu yang dijadikan oleh SNI, untuk menentukan apakah beton tersebut, bermutu 
atau tidak, sedangkan kuat tekan beton -nya diduga dipengaruhi oleh komposisi campuran beton, 
oleh karena itu didalam penelitian ini, perlu diteliti sampai sejauh mana komposisi campuran 
beton tersebut mempengaruhi kuat beton yang dimaksud. 
 
Mixture Experiments 
Menurut [1], mixture experiment adalah merupakan bagian khusus dari Response Surface 
Methodology, dimana faktor faktor yang berpengaruh selalu berjumlah sama dengan satu, secara 
umum persamaan matematis Mixture experiment dapat dimodelkan sebagai y = f( 
x1,x2,x3,x4……..xp) dengan x1 + x2 + x3 + x4…….xp=1, dimana y : menyatakan variabel yang 
dipengaruhi atau biasa disebut sebagai variabel response, sedangkan x1,x2,x3……..xp adalah 
variabel yang mempengaruhi, dalam hal ini, berupa komposisi komposisi campuran.Jika p = 2 
maka x1 + x2 = 1 dapat digambarkan dalam sistem koordinat kartesius berupa bidang datar, 
dimana nilai x1 dan x2 dibatasi antara 0 dan 1, (0 d x1, x2 d 1), sedangkan jika p = 3 maka 
x1+x2+x3=1 , dapat digambarkan pada dimensi 3 berupa kubus dengan nilai x1, x3 dan x3 dapat 
bergerak dari 0 hingga 1 atau (0 d x1, x2 , x3 d 1). 
 
Beton 
Menurut [3] beton didefinisikan sebagai campuran Semen Portland atau sembarang semen 
hidrolik yang lain, agregar halus, agregat kasar dan air dengan atau tanpa menggunakan bahan 
tambahan. Berdasarkan jenisnya beton dapat dikategorikan menjadi beton normal, bertulang, 
pracetak, pra-tekan, beton ringan, beton tanpa tulangan, beton fiber dan lain sebagainya Proses 
terjadinya beton adalah pasta semen yaitu proses hidrasi antara air dengan semen, selanjutnya 
jika ditambahkan dengan agregat halus menjadi mortar dan jika ditambahkan dengan agregat 
kasar menjadi beton. Secara umum proses pembuatan beton adalah sebagai berikut: 
1. Tentukan komposisi masing masing bahan baku, berupa agregat kasar (split), agregat halus 

(pasir), semen portland dan air 
2. Aduk hingga merata, jika tidak menggunakan bahan kimia lain atau tidak akan terjadi beton 
3. Sedangkan jika adukan beton menggunakan tulangan berupa besi baja maka akan terjadi 

beton bertulang atau serat maka akan terjadi beton berserat. Jadi tergantung bahan baku 
tambahannya. 
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Metodologi Penelitian 
Metoda penelitian yang digunakan didalam penelitian ini, adalah dengan membangkitkan input 
data secara random dengan software minitab, hasil dari pembangkitkan data tersebut kemudian 
dipakai menjadi rancangan komposisi bahan baku beton.Verifikasi keluaran model komposisi 
bahan baku beton, maka dilakukan uji kuat tekan di laboratorium beton. Adapun langkah  
langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Membangkitkan data secara random, sebagai titik titik percobaan komposisi bahan baku 
2. Menentukan komposisi campuran pertama yaitu agregat kasar, agregat halus dan semen 
3. Menentukan komposisi campuran kedua yaitu antara campuran pertama dan air. 
4. Menentukan komposisi campuran beton yang optimal 
5. Membandingkan antara komposisi keluaran model dengan uji laboratorium 
6. Melakukan analisis antara keluaran model dan uji laboratorium 
7. Memberikan usulan komposisi campuram beton yang optimal 
 
Hasil dan Perancangan 
Seperti yang telah dijelaskan pada metodologi penelitian, titik titik percobaan yang dilakukan 
pada penelitian ini adalah dengan membangkitkan input data secara random, dengan komposisi 
campuran pertama adalah yang terdiri dari agregat kasar (split), agregat halus ( pasir) dan semen 
Adapun rancangan komposisi campuran pertama dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Rancangan komposisi campuran pertama 
No Elemen campuran Lower bound Upper bound 
1 Agregat kasar 0.34 0.35 
2 Agregat halus 0.33 0.34 
3 Semen 0.31 0.32 

 
Titik titik rancangan percobaan dilakukan dengan formulasi 2p -1 , dimana p = 3 menyatakan 
komponen campuran sedangkan angka 2 menyatakan level yaitu lower bound dan upper bound, 
dengan replikasi sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 21 titik percobaan. Adapun titik titik 
percobaan pada Tabel 2. 

Berdasarkan rancangan komposisi yang telah di eksekusi dari program, maka dilakukan uji kuat 
beton pada masing masing komposisi,yang secara otomatis akan diperoleh komposisi optimal 
pada Tabel 3. Dan perumusan model matematika seperti yang dapat dilihat pada Persamaan 1. 
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Tabel 2. Titik percobaan komposisi campuran satu 
Titik 

Percobaan 
Komponen Campuran Satu Respon 

Agregat Kasar Agregat Halus Semen Kuat Tekan 
1 0.343 0.338 0.318 17.6 
2 0.348 0.338 0.313 17.45 
3 0.343 0.338 0.318 16.50 
4 0.346 0.336 0.316 16.45 
5 0.346 0.336 0.316 17.50 
6 0.350 0.340 0.310 16.30 
7 0.350 0.340 0.310 17.56 
8 0.350 0.330 0.320 16.30 
9 0.340 0.340 0.320 17.80 

10 0.346 0.336 0.316 17.06 
11 0.343 0.338 0.318 16.45 
12 0.340 0.340 0.320 16.70 
13 0.348 0.338 0.313 17.23 
14 0.350 0.340 0.320 17.02 
15 0.348 0.338 0.318 16.20 
16 0.348 0.330 0.313 16.98 
17 0.348 0.333 0.318 17.56 
18 0.348 0.338 0.318 17.23 
19 0.340 0.333 0.320 16.56 
20 0.350 0.333 0.320 17.01 
21 0.350 0.340 0.321 17.34 

 
Tabel 3. Rancangan komposisi campuran satu 

No Komponen Komposisi 
1 Agregat Kasar 0.34 
2 Agregat Halus 0.34 
3 Semen 0.31 

 
ŷ      �7338x1 � 2794x2 � 6647x3 � 14855x1.x2  � 5455x1.x3 � 2674x2 .x3                                                             (1) 
Dimana x1 menyatakan agregat kasar, x2 menyatakan agregat halus dan x3 menyatakan semen 

 

Gambar 2. Countour plot kuat beton 
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Gambar 3. Surface plot kuat tekan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.  Trace plot kuat beton 
 

Gambar 5. Optimum plot campuran satu 
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Model matematis dari persamaan 1, dapat digambarkan dalam bentuk ruang dimensi 3, seperti 
yang terlihat pada Gambar 2, dan terdapat kecendrungan jika agregat kasarnya ditingkatkan 
maka kuat tekan akan semakin meningkat, dan jika komponen semen dikurangi maka kuat 
tekannya akan semakin menurun. Sedangkan Gambar 2, adalah merupakan reprensentasi dari 
Gambar 3, hasil proyeksi bidang lengkung terhadap bidang dimensi dua. 
 
Sedangkan Gambar 4, adalah yang menyatakan trace plot, artinya kita dapat melihat peningkatan 
dan penurunan kuat tekan, apabila pergeseran dilakukan terhadap titik optimalnya. Misalkan 
dilakukan pergeseran deviasi sebesar 0.0025 pada agregat kasar maka akan terjadi peningkatan 
kuat tekan sebesar 17.35 Mpa dan apabila dilakukan pergesaran deviasi sebesar 0.0025 pada 
semen maka akan terjadi penurunan kuat tekan menjadi 16.85 Mpa. Gambar 5 menunjukkan titik 
optimal campuran satu yaitu 0.34 untuk agregat kasar, 0.34 agregat halus dan 0.31 untuk semen 
dengan kuat tekan beton sebesar 17 Mpa.Selanjutnya campuran satu ini akan dicampur 
dengan air,  dan disebut campuran dua. Adapun rancangan campuran dua terdiri dari p =2, 
dengan level percobaan sebanyak 2 dan replikasinya adalah sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 
15 titik percobaan. Rancangan awal percobaan campuran dua dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rancangan komposisi campuran dua 
No Komponen Lower bound Upper bound 
1 Campuran satu 0.75 0.98 
2 Air 0.02 0.25 

 

Gambar 6. Estimasi persamaan regressi 
 

Gambar 7. Titik optimal campuran dua 
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Setelah dilakukan eksekusi program, maka diperoleh model matematis persamaan regressi, 
adalah sebagai berikut: 
ŷ   16 .401 x1 � 1.933 x2 � 22 .9 x1.x2           (2) 
 
Dan komposisi optimal campuran dua, terdiri dari campuran satu sebesar 0.90 dan Air sebesar 
0.096 lihat Gambar 7, kemudian jika dikonversi, maka diperoleh komposisi optimal campuran 
beton adalah 30.6 % agregat kasar, 30.6 % agregat halus, 28% semen dan 9 % Air . 
 
Kuat Tekan Beton Di Laboratorium Beton Jurusan Teknik Sipil 
Untuk melakukan verifikasi terhadap hasil rancangan, maka pada penelitian ini dilakukan uji 
silinder dengan diameter lingkaran alas sebesar 15 cm dan tinggi 30 cm, sehingga diperoleh 
volume sebesar 5,3 liter, jika diasumsikan total berat campuran adalah sebesar 12 kg, maka 
agregat kasar yang dibutuhkan adalah sebesar 3,672 kg, agregat halus 3,672 kg , semen 3,36 kg 
dan air 1,08 kg.Pengadukan campuran dilakukan secara manual untuk dua buah alat uji, pada 
tanggal 13 Agustus 2018, dan uji selinder yang pertama dilakukan pada tanggal 20 Agustus 
2018. 

           Gambar 8. Pembukaan alat uji silinder                   Gambar 9: Hasil pengecoran beton 
 
Hasil pengujian beton setelah dilakukan uji kuat beton tanggal 20 Agustus 2018, ternyata total 
berat beton adalah sebesar 11 kg, dan kuat tekan beton sebesar 325 kN, dan jika dikonversikan 
ke Mpa, maka diperoleh rumusan sebagai berikut: 

                                                                 (3)                                                             
 

Kesimpulan 
Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat 
ditarik dari penelitian ini: 
1. Komposisi optimal campuran beton adalah 30.6 % agregat kasar, 30.6 % agregat halus,28 % 

semen dan 9 % air. 
2. Uji silinder dilakukan dengan komposisi campuran agregat kasar sebesar 3.672 kg agregat 

kasar, 3.672 kg agregat halus, 3,36 kg semen dan 1,08 kg air. 
3. Hasil pengujian dengan umur pengecoran selama 7 hari adalah sebesar 18,38 Mpa. 
 
Daftar Pustaka 
[1]  Montgomery, D. C., 2009, Design and Analysis of Experiments, Seventh Edition, John 

Wiley & Sons,Inc. 
[2]  Mulyono, Tri, 2004, Teknologi Beton, Yogyakarta: Penerbit Andi,. 
[3] Tjokrodimulyo, K., 1996, Teknolgi Beton, Yogyakarta: Biro Penerbit. 
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USULAN PERBAIKAN KUALITAS PADA PRODUK MODUL SURYA TIPE 260 WP 
MENGGUNAKAN METODE TOTAL QUALITY ENGINEEERING 
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Abstrak 
Kualitas sangat penting dan perlu dicapai oleh setiap perusahaan, baik perusahaan manufaktur 
maupun perusahaan pelayanan jasa. PT XYZ merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak 
dalam bidang industri produk elektronika. Salah satu produk yang diproduksi adalah modul 
surya tipe 260 WP. Terdapat 2 jenis cacat yang mungkin terjadi, pada modul surya tipe 260 WP, 
yaitu cacat cell dan cacat modul. Jenis cacat yang sering terjadi pada cacat cell adalah pecah cell 
dan kotor cell. Sedangkan jenis cacat modul diantaranya: bubbler, modul pecah, dan sampah 
kotoran. Pada periode Januari 2017 dan Februari 2017, persentase jumlah cacat yang terjadi adalah 
sebesar 0,954 % untuk cacat cell dan 0,568% untuk cacat modul. Jumlah cacat ini melebihi dari 
standar yang ditetapkan perusahaan yaitu masing-masing maksimal 0,3% pada setiap periode 
proses produksi. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memberikan usulan perbaikan kualitas 
produk modul surya tipe 260WP dengan menggunakan metode Total Quality Engineering (TQE). 
Metode TQE adalah metode yang mengidentifikasi permasalahan yang terjadi mulai dari awal 
sampai dengan akhir tahapan proses produksi. Hasil penelitian adalah adanya permasalahan pada 
bagian klasifikasi cacat, proses produksi, dokumentasi, dan pengendalian kualitas. Berdasarkan 
permasalahan yang berhasil diidentifikasi, diberikan usulan perbaikan untuk setiap bagian sehingga 
meminimisasi jumlah cacat cell dan cacat modul. 
 
Kata Kunci: kualitas, produk, modul surya, Total Quality Engineering. 

 

Pendahuluan 
Latar Belakang 
Persaingan yang ketat dalam dunia industri manufaktur mengharuskan setiap perusahaan 
untuk selalu memastikan bahwa produk yang diproduksinya adalah produk yang berkualitas. 
Produk yang berkualitas  adalah produk yang diproduksi merupakan produk yang sesuai atau 
melebihi spesifikasi  produk  yang  ditentukan  oleh  konsumen.  Definisi  lain  berkaitan  
dengan  kualitas adalah conformance yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan 
[1]. Salah satu hal yang dituntut pada setiap perusahaan agar menghasilkan produk yang 
berkualitas adalah dengan selalu melakukan pengendalian terhadap kualitas produk yang 
diproduksinya. Tujuan pengendalian kualitas produk adalah untuk mengetahui kesesuaian 
produk yang diproduksi oleh perusahaan sesuai dengan standar, target perusahaan, dan 
spesifikasi yang ditentukan konsumen. Jika produk yang diproduksi oleh perusahaan adalah 
produk yang sesuai dengan standar, target perusahaan, dan spesifikasi  yang ditentukan 
konsumen maka perusahaan  akan mendapatkan kepercayaan dan kepuasan yang berasal dari 
konsumen. Pengendalian kualitas dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan,  pengujian, 
dan mengevaluasi proses produksi dari awal sampai akhir proses produksi sesuai dengan 
metode pengendalian kualitas yang digunakan. 

 
PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri produk elektronika. 
Produk yang  diproduksi  PT  XYZ,  diantaranya:  pemancar  televisi  (TV),  pemancar  radio,  
jaringan infrastruktur telekomunikasi,  elektronika pertahanan, sistem persinyalan kereta api di 
berbagai jalur kereta api  di pulan Jawa dan Sumatera,  sistem  elektronika daya  kereta api 
listrik  dan pembangkit tenaga surya, seperti modul surya. Produk modul  surya yang 
diproduksi PT XYZ dengan tipe 260 WP adalah produk modul surya yang memiliki jumlah 
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cacat produk paling tinggi diantara produk modul surya tipe lainnya. Jenis cacat untuk 
produk modul surya ini  dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: cacat cell dan cacat modul. Cell 
merupakan komponen utama pembentuk modul surya yang diproduksi oleh PT XYZ. Modul 
adalah nama lain dari modul surya sebagai produk jadi yang diproduksi oleh PT XYZ. Jenis 
cacat cell yang terjadi diantaranya: pecah cell, kotor pada cell, dll. Sedangkan jenis cacat modul 
yang terjadi diantaranya: gelembung, (bubbler), modul pecah, dan lain-lain. 
 
Berdasarkan data produksi Januari 2017 sampai dengan Februari 2017, jumlah cacat cell 
adalah 2.240 unit cell dari total sebanyak 234.640 unit cell yang digunakan, atau dengan kata 
lain sekitar 0,954% di sepanjang 2 (dua) bulan waktu produksi. Sedangkan jumlah cacat modul 
yang terjadi pada periode Januari 2017 sampai dengan Februari 2017 adalah 22 unit modul dari 
total sebanyak 3.872 unit modul yang diproduksi oleh PT XYZ atau sekitar 0,568%.Jika dilihat 
dari persentase yang berkisar  diantara 0,5% sampai dengan 0,9%, sekilas jumlah persentase 
ini menunjukan jumlah persentase cacat yang tidak cukup besar, namun pihak perusahaan 
tersebut menetapkan maksimum persentase cacat yang terjadi adalah  maksimal 0,3% dalam 
setiap periode produksi di setiap bulannya. 
 
Berdasarkan  data  persentase  cacat  cell  dan  cacat  modul  yang  melebihi  standar  
perusahaan tersebut, maka pada penelitian ini akan dilakukan identifikasi penyebab cacat pada 
produk modul surya tipe 260 WP dan memberikan usulan perbaikan kualitas produk dengan 
mengidentifikasi permasalahan yang terjadi berdasarkan 6 (enam) bagian dalam metode Total 
Quality Engineering (TQE) menurut Pyzdek dan Keller (2003), diantaranya: perancangan 
desain produk (planning), pengendalian material bahan baku, setengah jadi, dan produk jadi  
(product), proses produksi (process),  klasifikasi  jenis  cacat  (classification),  pendataan  
produk   (documentation),  dan pemeriksaan dan pengendalian kualitas (quality control). 
 
Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan usulan perbaikan kualitas 
pada produk modul surya tipe 260 WP menggunakan metode Total Quality Engineering. 
 

Metodologi Penelitian 
Beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Studi Lapangan. 

Merupakan  tahapan  awal  yang  dilakukan  dalam  penelitian,  dimana  bertujuan  untuk 
memperoleh data yang selanjutnya akan digunakan dalam penelitian. Studi lapangan dalam 
penelitian ini dilakukan pada gedung D di PT XYZ, yaitu pada divisi modul surya. Data 
studi lapangan diperoleh dengan teknik  pengumpulan data berupa wawancara langsung 
dengan  berbagai  pihak  dalam  perusahaan,diantaranya:  bagian  quality  control,  bagian 
produksi, bagian PPIC, dan operator proses produksi. 

2. Rumusan Masalah. 
Tahapan  selanjutnya  setelah  diperoleh  data  dari  studi  lapangan  adalah  merumuskan 
permasalahan  yang  terjadi  pada  perusahaan.  Rumusan  masalah  adalah  tahapan  yang 
bertujuan untuk memaparkan  permasalahan yang terjadi dan menentukan metode yang 
digunakan dalam penelitian. 

3. Identifikasi Penentuan Metode Penelitian. 
Pada   tahapan   identifikasi   penentuan   metode   penelitian   merupaan   tahapan   dalam 
memnentukan metode yang akan digunakan dalam penyelesaian permasalahan perusahan. 
Berdasarkan hasil dari studi lapangan diperoleh hasil bahwa jumlah persentase cacat cell 
dan cacat modul masing-masing melebih 0,3% sebagai standar perusahaan. Oleh sebab itu 
dalam penelitian ini digunakan metode TQE dalam  mengidentifikasi permasalahan yang 
terjadi di perusahaan mulai awal sampai akhir proses produksi. 
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4. Studi Literatur. 
Tahapan  studi  literatur  merupakan  tahapan  pengumpulan  berbagai  referensi  dalam 
pemecahan permasalahan dalam penelitian. Berbagai referensi tersebut diantaranya terdiri 
dari berbagai teori dan konsep yang terkait dengan kualitas, pengendalian kualitas, produk 
cacat, dan teori mengenai metode pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian, 
yaitu metode TQE. 

5. Pengumpulan dan Pengolahan Data. 
Berbagai  data  dikumpulkan  sebagai  input  dalam  melakukan  pengolahan  data  dalam 
penelitian, diantaranya: gambar produk, spesifikasi produk, rancangan produk, Operation 
Process Chart (OPC), waktu operasi, jumlah mesin, kapasitas mesin, fungsi mesin, jumlah 
cacat, data jenis cacat, data pengendalian  bahan baku, proses produksi, dan produk jadi, 
sistem  informasi  pemesanan  sampai  pengiriman  produk,  sistem  informasi  pemesanan 
bahan baku, sistem informasi proses produksi, dan metode pengendalian  kualitas yang 
digunakan  perusahaan.  Selanjutnya  tahapan  pengolahan  data  yang  dilakukan  adalah 
melakukan identifikasi permasalahan mulai dari awal proses produksi sampai dengan akhir 
proses produksi produk modul surya tipe 260 WP berdasarkan 6 (enam) bagian TQE. 

6. Analisa Penyebab Permasalahan. 
Identifikasi permasalahan yang dilakukan pada 6 (enam) bagian TQE, kemudian masing- 
masing permasalahan yang terjadi dilakukan analisa penyebab akar permasalahan dengan 
menggunakan tools 5 Why. 

7. Usulan Perbaikan. 
Tahapan usulan perbaikan dilakukan berdasarkan dari hasil akar permasalahan sebagai 
hasil  dari  tools  5  Why dari  tahapan  sebelumnya.  Usulan  perbaikan  dilakukan  dengan 
menggunakan tools ,yaitu: 5W+1H (what, when, where, who, why, dan how). 

8. Kesimpulan. 
Tahapan  kesimpulan ini  merupakan  tahapan  akhir  dalam  penelitian  yaitu  memberikan 
kesimpulan  dari   seluruh  pengolahan  data  dan  analisa  yang  telah  dilakukan  dalam 
penelitian. 

Hasil Penelitian 
Dalam tahapan pengolahan data, pada penelitian ini dilakukan identifikasi permasalahan 
mulai dari  awal   produksi  sampai  dengan  tahapan   akhir  proses  produksi,  dimana  
identifikasi permasalahan tersebut dilakukan pada 6 (enam) bagian berdasarkan metode TQE. 
 
Identifikasi Permasalahan dalam Perancangan Produk (Planning). 
Produk modul surya 260 WP dirancang oleh bagian produksi sesuai dengan produk modul surya 
yang berasal dari Cina sebagai referensi. Perusahaan membuat produk dengan cara menjadikan 
produk modul surya dari Cina sebagai referensi sehingga klasifikasi desain produk modul surya 
pada PT. XYZ sesuai dengan klasifikasi produk  modul surya dari Cina. Salah satu rancangan 
produk modul surya dengan tipe 260 WP dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
PT XYZ mempunyai petunjuk desain produk modul surya yang diberikan untuk bagian produksi 
perusahaan.  Tujuan petunjuk desain produk adalah memberikan kemudahan dalam melakukan 
proses produksi produk modul surya tipe 260 WP. Petunjuk desain produk, meliputi: tipe 
produk modul surya yang diproduksi, karakteristik  produk modul surya, spesifikasi kompenen 
utama produk modul surya (solar cell), dan desain produk modul surya. Setelah dilakukan 
idetifikasi mengenai permasalahan pada bagian perancangan produk modul surya tipe  260 WP 
diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat permasalahan yang terjadi karena PT XYZ membuat 
klasifikasi produk  menggunakan  referensi  produk  modul  surya dari  Cina dan  hal  tersebut  
sudah  terus menerus  (kontinu)  dilakukan,  sehingga  kecil  kemungkinan  terjadi  kesalahan  
dalam  desain produk modul surya tipe 260 WP.  Selain itu, dalam proses produksi setiap 
operator diberikan petunjuk  mengenai  desain  produk  sehingga  memudahkan  pihak  tersebut  
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dalam  melakukan proses  produksi  produk  modul  surya  tipe  260  WP.  Hasil  identifikasi  
permasalahan  dalam perancangan produk (planning) ditampilkan pada Tabel 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Rancangan Produk Modul Surya Tipe 260 WP pada PT XYZ 
 
Tabel 1. Hasil identifikasi permasalahan dalam Perancangan Produk Modul Surya tipe 260 W 
No. Standar Aktual Kesimpulan 

1. Gambar rancangan 
produk 

Disediakan  gambar  produk  untuk 
operator produksi Tidak Terdapat Permasalahan 

2. Petunjuk pembuatan 
produk 

Diberikan  petunjuk  desain  produk 
modul surya tipe 260 WP Tidak Terdapat Permasalahan 

 
Identifikasi Permasalahan dalam Klasifikasi Jenis Cacat (Classification). 
Terdapat 2 (dua) jenis cacat yang mungkin terjadi pada produk modul surya tipe 260 WP, yaitu 
cacat cell dan cacat modul.Cell adalah komponen utama pembentuk produk modul surya. 
Jenis cacat cell yang mungkin terjadi  pada cell sebagai komponen utama pembentuk produk 
modul surya tipe 260 WP diantaranya: pecah cell, noda hitam pada cell, dan kerusakan string 
ribbon. Sedangkan jenis cacat modul yang mungkin terjadi pada produk  modul surya tipe 
260 WP diantaranya: bubbler, modul pecah, dan sampah kotoran hasil dari proses pemasangan 
EVA yang tidak steril. 

 
Berdasarkan  jenis  cacat  yang  terjadi  pada  cacat  cell  dan  cacat  modul  tersebut,  kemudian 
diklasifikasikan   berdasarkan   kategori   critical   characteristic,   minor   characteristic,   
major characteristic, dan incidental  characteristic. Penentuan kategori dilakukan untuk setiap 
jenis cacat baik untuk cacat cell dan untuk cacat modul dengan mempertimbangkan setiap cacat 
yang dihasilkan termasuk jenis rework yang dapat diperbaiki ulang atau reject atau cacat yang 
tidak dapat diperbaiki ulang (cell atau modul dibuang).Hasil dalam penentuan klasifikasi jenis 
cacat terhadap kategori ditampilkan pada Tabel 2. 
 
Identifikasi Permasalahan dalam Proses Produksi (Process). 
Identifikasi proses produksi terbagi menjadi 2 (dua) bagian,  yaitu:  Operation Proces Chart 
(OPC),  dan  mesin  yang  digunakan  untuk  memproduksi  produk  modul  surya  tipe  260  WP. 
Produk modul surya tipe 260 WP  terdiri dari 11 komponen pembentuk dimana diantaranya 
adalah cell sebagai komponen utama pembentuk  produk modul surya. Dalam proses produksi 
produk modul surya tipe 260 WP melibatkan 7 (tujuh) jenis mesin yang digunakan. Berdasarkan 
penjelasan dari OPC dan pengamatan langsung di lantai produksi, proses tabbing,  matrixing, 
terminating, dan pengepakan merupakan proses yang paling sering menyebabkan permasalahan. 
Hasil dari identifikasi permasalahan dalam proses produksi berdasarkan OPC ditampilkan pada 
Tabel 3. 

 



Seminar Nasional VII Manajemen & Rekayasa Kualitas 2018 

A4 - 5 
 

Tabel 2. Klasifikasi Jenis Cacat Cell berdasarkan Kategori 
Cacat Cell / 

Cacat Modul Jenis Cacat Klasifikasi 
Jenis Cacat 

 
Keterangan Jenis Cacat 

Cacat Cell 

Pecah cell Critical 
Characteristic 

Jenis cacat ini merupakan cacat yang memberikan bahaya 
kepada pelanggan dan produk tersebut tidak dapat di 
rework dan masuk kategori reject, karena pada cacat ini 
terjadi pecah cell yang menjadi komponen utama pada suatu 
modul surya, apabila cell rusak maka modul tidak akan 
berfungsi. 

Noda Hitam Critical 
Characteristic 

Jenis  cacat  ini  merupakan  cacat  yang  memberikan  
bahaya 
kepada pelanggan dan produk tersebut tidak dapat di 
rework dan  masuk  kategori  reject,  karena  pada  cacat  ini  
terdapat adanya noda pada cell yang menjadi komponen 
utama pada suatu modul, apabila cell rusak maka modul 
surya tidak akan berfungsi. 

Kerusakan 
String Ribbon 

Critical 
Characteristic 

Jenis  cacat  ini  merupakan  cacat  yang  memberikan  
bahaya 
kepada pelanggan dan produk tersebut tidak dapat di 
rework dan masuk kategori reject, karena pada cacat ini 
terjadi kerusakan pada cell yang menjadi komponen utama 
pada suatu modul, apabila cell rusak maka modul surya 
tidak akan berfungsi. 

Cacat Modul 

Bubbler Critical 
Characteristic 

Jenis cacat ini merupakan cacat yang memberikan bahaya 
kepada pelanggan dan produk tersebut tidak dapat di 
rework dan masuk kategori reject, karena pada cacat ini 
terjadi adanya gelembung pada produk sehingga produk 
tidak akan berfungsi. 

Modul 
Pecah 

Critical 
Characteristic 

Jenis cacat ini merupakan cacat yang memberikan bahaya 
kepada pelanggan dan produk tersebut tidak dapat di 
rework dan masuk kategori reject, karena pada cacat ini 
terjadi kerusakan  pada  produk  jadi  sehingga  produk  
tidak  dapat dipakai. 

Sampah 
Kotoran 

Critical 
Characteristic 

Jenis cacat ini merupakan cacat yang memberikan bahaya 
kepada pelanggan dan produk tersebut tidak dapat di 
rework dan  masuk  kategori  reject,  karena  pada  cacat  ini  
terdapat sampah kotran pada produk sehingga modul surya 
tidak dapat dipakai. 

Tabel 3. Hasil Identifikasi Permasalahan dalam Proses Produksi berdasarkan OPC 
No. Tahapan Proses Produksi Hasil pengamatan dan diskusi 
1. Tabbing Meja kerja sempit 
2.  

Matrixing 
Komponen yang diproduksi melebihi batas meja kerja sehingga 
menggunakan mesin tabbing sebagai penyangga 

3. Terminating 

Tidak Terdapat Permasalahan 

4. Pembersihan 
5. Pemotongan 
6. Pemotongan 
7. Lay Up 
8. Pemeriksaan 
9. Lamination 

10. Pemotongan 
11. Pelabelan & Pemeriksaan 

Tidak Terdapat Permasalahan 12. Framing 
13. Perakitan J-Box 
14. Pembersihan & Pemeriksaan  
15. Pengepakan Dimensi mesin packing lebih kecil daripada dimensi produk 
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Hasil identifikasi permasalahan dalam proses produksi berdasarkan mesin yang digunakan 
ditampilkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Identifikasi Permasalahan dalam Proses Produksi berdasarkan Mesin 
No. Mesin yang Digunakan Hasil pengamatan dan diskusi 
1. Solder Setting suhu pada mesin solder dilakukan secara manual 
2. Laminator 

Tidak Terdapat Permasalahan 
3. Sun Simulator 
4. Framing 
5. Inspection 
6. Stripping 

Identifikasi Permasalahan dalam Dokumentasi (Documentation). 
Dokumentasi  yang  dilakukan  pada  PT  XYZ  meliputi  dokumentasi  terkait  dengan  sistem 
informasi, lot  traceability, dan material review board. Berbagai dokumentasi yang digunakan 
dalam perusahaan bertujuan untuk memudahkan pendataan produk, jumlah cacat dalam periode 
produksi, dan mengevaluasi perbaikan yang dapat dilakukan.Sistem informasi yang digunakan 
pada PT XYZ masih dilakukan secara manual, atau dengan kata lain tidak adanya pemanfaataan 
teknologi didalam menyalurkan berbagai informasi dari satu divisi ke divisi  yang lain dalam 
proses pembuatan produk modul surya tipe 260 WP. Penerapan sistem informasi yang 
dilakukan secara manual pada PT XYZ disebabkan karena terdapatnya keterbatasan tenaga 
kerja khusus pada bidang IT (Information Technology) sebagai proses pengembangan dalam 
penerapan sistem informasi yang menggunakan teknologi atau software tertentu. 

 
Dokumentasi  Lot  Traceability,  dan  Material  Review  Board  (MRB)  pada  PT  XYZ  telah 
terdokumentasi   dengan  baik.  Dokumen  lot  traceability  pada  PT  XYZ  terdiri  dari  kartu 
monitoring, data income inspection,  data bukti pengeluaran barang, dan data bukti penyerahan 
produk (barang jadi). Sedangkan terkait MRB, PT XYZ belum menggunakan MRB karena jenis 
cacat pada perusahaan hanya terjadi untuk kategori produk reject,  dimana MRB merupakan 
suatu  papan  atau  tabel  yang  berisikan  keputusan  bahwa  jenis  cacat  yang  terjadi  termasuk 
kategori rework atau kategori reject [2]. Oleh sebab itu terkait kategori jenis cacat perusahaan, 
baik cacat cell dan cacat modul pada perusahaan yang hanya dapat dikategorikan sebagai cacat 
reject,  maka  perusahaan  tidak  memerlukan  MRB  untuk  kondisi  saat  ini.  Berdasarkan  dari 
pengumpulan data dan pengamatan langsung terkait hasil dari identifikasi permasalahan dalam 
dokumentasi pada PT XYZ untuk produk modul surya tipe 260 WP ditampilkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Identifikasi Permasalahan dalam Dokumentasi 
No. Standar Aktual Kesimpulan 

1. Sistem Informasi 
Manajemen 

Masih dilakukan secara manual 
Perusahaan belum menerapkan program 
apapun untuk mendapatkan informasi 

sehingga memungkinkan terjadinya bias 
informasi atau informasi tersebar tidak 

merata. 

Terdapat Permasalahan 

2. Lot Traceability Telah dilakukan dengan baik Tidak Terdapat Permasalahan 
3. MRB Telah dilakukan dengan baik Tidak Terdapat Permasalahan 

 

Identifikasi Permasalahan dalam Pengendalian Kualitas (Quality Control). 
Berdasarkan pengumpulan data dan pengamatan abhwa PT XYZ belum melakukan pemeriksaan 
dan pengendalian kualitas menggunakan metode apapun. Perusahaan hanya menggunakan check 
sheets dalam bentuk turus yang menginformasikan untuk setia jenis cacat yang terjadi dalam 
setiap periode produksi. Hasil dari identifikasi permasalahan dalam pengendalian kualitas pada 
PT XYZ untuk produk modul surya tipe 260 WP ditampilkan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Hasil Identifikasi Permasalahan dalam Pengendalian Kualitas 
Hasil Pengumpulan Data dan 

Pengamatan Langsung Permasalahan yang Ditemukan 

Tidak adanya tools lain dalam menganalisis 
penyebab cacat hanya menggunakan check 
sheets. 

Kurangnya analisa dari pihak perusahaan dalam 
mengidentifikasi solusi yang dilakukan untuk meminimisasi 
jumlah cacat pada produk 

Identifikasi Permasalahan dalam Pengendalian Material (Material). 
Pengendalian material pada PT XYZ dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu saat berupa bahan 
baku, setengah jadi, dan produk jadi. Pengendalian material bahan baku dilakukan terkait dengan 
jenis bahan baku, jumlah bahan baku, spesifikasi berupa ukuran dan kualitas bahan baku yang 
dipesan kepada supplier. Bahan baku untuk  produk modul surya tipe 260 WP, diantaranya: 
Alumunium   Frame,   Side   Frame,   End   Frame,   PV   Cell,   Photocap,   EVA,   UF,   
Tedlar PVT/TPT/TPE Film, Low Iron Tempered Glass, string ribbon, Tinned Copper  Foil, 
Tinned Copper Foil, Junction Box, Silicon sealant, dan Hook. Jenis pengendalian bahan 
baku yang dilakukan pada perusahaan adalah jenis pemeriksaan visual yang dilakukan secara 
sensus. Pada produk  setengah   jadi,  jenis  pengendalian  material  yang  dilakukan  adalah  
dengan  jenis pemeriksaan visual dan dilakukan secara sensus. Sedangkan untuk pengendalian 
material produk jadi berupa produk modul surya tipe 260 WP adalah jenis pemeriksaan yang 
mempertimbangkan jenis pemesanan, tipe jenis pemesanan, dan tipe produk. Sama  halnya 
dengan pengendalian material bahan baku dan setengah jadi, pengendalian material produk jadi 
dilakukan pula secara sensus. Berdasarkan pengumpulan dan pengamatan langsung dapat 
disimpulkan hasil identifikasi permasalahan dalam pengendalian material ditampilkan pada 
Tabel 7. 

Tabel 7. Permasalahan yang Terjadi Pada Pengendalian Material Modul Surya 
No. Standar Aktual Kesimpulan 
1. Identifikasi Bahan Baku Pengendalian bahan baku telah 

dilakukan dengan baik Tidak Ada Permasalahan 

2. Identifikasi Produk 
Setengah Jadi 

Pengendalian produk setengah jadi 
telah dilakukan dengan baik Tidak Ada Permasalahan 

3. Identifikasi Produk Jadi Pengendalian produk jadi telah 
dilakukan dengan baik Tidak Ada Permasalahan 

Kesimpulan 
Berdasarkan  pengumpulan, pengolahan  data,  dan  analisa  penyebab  permasalahan  terhadap  
6 (enam) bagian TQE, maka usulan perbaikan dirumuskan dengan tools 5W+1H. Usulan 
perbaikan diberikan  berdasarkan dari akar penyebab permasalahan yang telah dilakukan 
sebelumnya di tahapan analisa masalah dengan tools 5 Why. Hasil dari identifikasi 
permasalahan, analisa akar penyebab permasalahan, dan usulan perbaikan ditampilkan pada 
Tabel 8. 

Tabel 8. Identifikasi Permasalahan, Akar Permasalahan, dan Usulan Perbaikan 
 

No 6 Bagian TQE [2] Permasalahan Akar Penyebab Permasalahan Usulan Perbaikan 
1. Perancangan Produk TIDAK TERDAPAT PERMASALAHAN TIDAK ADA 

2. Klasifikasi Cacat 

Pecah cell 

� Proses tabbing tidak benar. 
� Cell “kaget” akibat ada 

perubahan suhu tiba-tiba 
saat proses penyoderan. 

� Memberikan jadwal 
pelatihan untuk proses 
penyolderan dan 
pengoperasian mesin 
laminator. 

� Menambahkan alas 
pelindung berupa busa pada 
meja penempatan. 

Noda hitam 
pada cell 

Operator tidak menggunakan 
alat pelindung diri (APD) 

Kerusakan 
string ribbon 

Suhu yang disalurkan pada 
solder tidak stabil dan 
pengulangan proses solder. 
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No 6 Bagian TQE [2] Permasalahan Akar Penyebab Permasalahan Usulan Perbaikan 

2. Klasifikasi Cacat 

Bubbler 
Komponen pada mesin 
laminator rusak dan tidak 
memproses dengan baik. 

� Menambah mesin 
penghangat sebagai mesin 
penyesuai suhu sebelum 
proses penyolderan 
dilakukan. 

� Membuat alur pemeriksaan 
APD. 

� Membuat alat khusus 
sebagai pengatur suhu 
dalam mesin solder. 

� Menentukan jadwal 
perawatan mesin laminator. 

Modul pecah 
Penempatan modul surya pada 
mesin laminasi tidak sesuai 
(melebihi) jalur. 

Sampah 
kotoran 

Proses pemasangan EVA yang 
tidak steril. 

3. Proses Produksi 

Tabbing Meja kerja sempit. Memodifikasi meja kerja 
untuk operator 

Matrixing 

Komponen yang diproduksi 
melebihi batas meja kerja 
sehingga menggunakan mesin 
tabbing sebagai penyangga. 

Membuat perbaikan layout 
antara meja kerja tabbing dan 
matrixing. 

Pengepakan 
Dimensi mesin packing lebih 
kecil daripada dimensi 
produk. 

Menambah mesin 
pengepakan. 

Mesin solder 
Setting suhu pada mesin 
solder dilakukan secara 
manual. 

Membuat alat khusus 
sebagai pengatur suhu dalam 
mesin solder 

4. Dokumentasi 
Sistem 
Informasi 
Manajemen 

� Masih dilakukan secara 
manual. 

� Perusahaan belum 
menerapkan program 
apapun untuk mendapatkan 
informasi sehingga 
memungkinkan terjadinya 
bias informasi atau 
informasi tersebar  tidak 
merata. 

Membuat sistem informasi 
yang teritegrasi antara satu 
divisi dengan divisi terkait 
lainnya menggunakan suatu 
program yang dapat diakses 
oleh pihak yang 
berkepentingan. 

5. Pengendalian 
Kualitas 

Tidak adanya 
tools lain 
dalam 
menganalisis 
penyebab cacat 
hanya 
menggunakan 
check sheets. 

Kurangnya analisa dari pihak 
perusahaan dalam 
mengidentifikasi solusi yang 
dilakukan untuk meminimasi 
jumlah cacat pada produk. 

Perusahaan menggunakan 
tools yang juga mampu 
mengidentifikasi penyebab 
cacat yang terjadi sehingga 
memungkinkan adanya solusi 
dari cacat yang terjadi 

6. Pengendalian 
Material. TIDAK TERDAPAT PERMASALAHAN TIDAK ADA 
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PENINGKATAN KUALITAS PRODUK PAN FRAME R, RR BACK DENGAN METODE 
FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (FMEA) DAN ANALYTICAL HIERARCHY 

PROCESS (AHP) DI PT NUSA INDAH JAYA UTAMA 
 

Annisa Fazra1) 

Emi Rusmiati2)  
Jurusan Teknik Industri Otomotif, Politeknik STMI Jakarta1,2) 

Jl. Letjend Suprapto No.26, Cempaka Putih, Jakarta 10510 
Telp. (021)42886064 Fax. (021)42888206 

E-mail: ichafazra@gmail.com1), emir@stmi.ac.id2) 

Abstrak 
PT Nusa Indah Jaya Utama (NIJU) adalah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif   yang  
melakukan  kegiatan  stamping  dan  manufacturing.  Dalam  upaya mempertahankan kualitas 
produk, PT NIJU terus berusaha untuk meminimasi jumlahcacat di setiap produksinya. Dari 
pengumpulan data yang dilakukan dari bulan April sampai  dengan Mei  2018, didapatkan  bahwa  
komponen  Pan  Frame  R,  RR Back memiliki jumlah cacat terbesar dalam proses produksinya 
yaitu 2,83% dan  crack merupakan jenis cacat yang paling sering terjadi. Dalam permasalahan 
ini, metode yang   digunakan   adalah   Failure   Mode   and   Effect   Analysis   (FMEA)   untuk 
mengidentifikasi mode kegagalan potensial dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk 
menentukan urutan tindakan yang paling tepat untuk dilakukan terlebih dahulu.Dari perhitungan 
RPN, tiga nilai RPN tertinggi adalah pada mode kegagalan crack dengan penyebab kegagalan 
sistem pendingin untuk kompresor tidak optimal (480),operator menyepelekan instruksi kerja (448) 
dan tidak adanya SOP untuk memberikan pelumas  (320). Berdasarkan hasil analisis dengan 
metode AHP didapatkan urutan tindakan perbaikan yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu 
adalah mengoptimalkan sistem pendingin pada kompresor (0,431), membuat Standar Operasional 
Prosedur (SOP) untuk pemberian pelumas (0,210), melakukan briefing setiap pagi untuk operator 
(0,182) dan melakukan pemeriksaan pada material sebelum diproduksi (0,174). 
 
Kata Kunci: Failure Mode and Effect Analysis, Analytical Hierarchy Process. 

 

Pendahuluan 
Kualitas  merupakan  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan 
pelanggan dan mempertahankan eksistensi perusahaan pada kondisi pasar yang cukup bersaing. 
Begitu  pun   dengan  PT  Nusa  Indah  Jaya  Utama  yang  terus  berupaya  menjaga  kualitas, 
menghasilkan  produk  yang   sesuai  dengan  spesifikasi  dan  harapan  pelanggan.  PT  NIJU 
memproduksi beberapa komponen, salah satunya Pan Frame R, RR Back yang memiliki banyak 
jumlah cacat dalam proses produksinya yaitu sebanyak 127 unit dari produksi sebanyak 4.490 unit 
atau sebesar 2,83%. 
Pan Frame R, RR Back ini diproduksi menggunakan mesin large press dengan kekuatan 315 
ton dan memiliki 3 proses, yaitu Drawing, Trimming dan Piercing, dan Flange. Diantara 
ketiga proses ini, proses ketiga atau Flange adalah proses yang paling banyak ditemukan cacat dan 
jenis cacat yang paling sering terjadi pada proses ini yaitu crack dimana produk mengalami pecah 
dan tidak bisa di-repair sehingga menjadi scrap. Kondisi ini cukup merugikan perusahaan karena 
produktivitas   perusahaan   dapat   menurun   sehingga   perlu   dilakukan   suatu   upaya   untuk 
memperbaiki kualitas Pan Frame R, RR Back. 

Upaya perbaikan dapat dilakukan dengan menggunakan Failure Mode and Effect Analysis 
(FMEA). Metode FMEA adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan mencegah 
sebanyak mungkin mode kegagalan dengan skala prioritas. Hasil akhir dari metode FMEA adalah 
Risk Priority Number (RPN) atau angka risiko  prioritas yang diperoleh dari perkalian antara 
severity, occurrence dan detection. Dari RPN tersebut kemudian diurutkan mulai rating tertinggi 
serta diberikan alternatif tindakan yang disarankan untuk perbaikan. Guna menentukan tindakan 
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yang  paling  tepat,  digunakan  pemberian  pembobotan  dengan  metode  Analytical  Hierarchy 
Process (AHP). Metode AHP adalah salah satu metode yang digunakan untuk pengambilan 
keputusan yang menggunakan beberapa variabel dengan proses analisis bertingkat. 

Metodologi Penelitian  
1. Studi Lapangan. 

Studi lapangan merupakan langkah awal yang dilakukan dengan mempelajari permasalahan  
pada proses produksi komponen Pan Frame R, RR Back dengan tujuan mendapatkan 
informasi mengenai kegagalan proses berdasarkan data sekunder perusahaan. 

2. Studi Pustaka. 
Studi pustaka ini bertujuan untuk menunjang penelitian dan sebagai dasar mengenai teori-
teori yang dapat dipakai baik sebagai referensi atau rujukan permasalahan yang dihadapi 
maupun untuk  memecahkan  permasalahan. Adapun studi pustaka yang dilakukan  yaitu 
berhubungan dengan kualitas, pengendalian kualitas, metode FMEA dan metode AHP. 

3. Perumusan Masalah. 
Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana usulan tindakan perbaikan proses 
produksi untuk komponen Pan Frame R, RR Back dengan menggunakan metode Failure 
Mode and Effect Analysis (FMEA) dan Analytical Hierarchy Process (AHP). 

4. Tujuan Penelitian. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan alternatif tindakan perbaikan dan menentukan 
prioritas dari alternatif tersebut sebagai upaya perbaikan dari komponen Pan Frame R, RR 
Back. 

5. Pengumpulan Data. 
Pengumpulan data diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek 
penelitian. Informasi tersebut selanjutnya diolah dan menjadi dasar dalam analisis dan 
pemecahan masalah. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer 
dalam penelitian ini meliputi data hasil wawancara dengan pakar/ahli pada bagian quality  
control untuk mengetahui penyebab kegagalan (potential failure) dari proses produksi Pan 
Frame R, RR Back, juga alternatif tindakan perbaikan untuk menyelesaikan masalah pada 
komponen tersebut. Data sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data jumlah 
produksi dan data jumlah produk cacat Pan Frame R, RR Back. 

6. Pengolahan Data. 
Setelah data yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data. 
Adapun tahapannya adalah pembuatan diagram batang untuk mengetahui jenis cacat yang 
paling sering  terjadi, identifikasi mode kegagalan dengan Failure Mode and Effect Analysis 
(FMEA), identifikasi efek  kegagalan, penyebab kegagalan dan pengendalian proses sehingga 
dapat menghitung Nilai RPN (Risk Priority Number). 

7. Analisis Masalah. 
Pada tahap ini, dapat diketahui apakah hasil analisis dari pengolahan data dapat membantu 
menyelesaikan  masalah  yang  terjadi.  Analisis yang dilakukan adalah analisis nilai RPN dan 
setelah  mengetahui  mode kegagalan yang menjadi prioritas perbaikan berdasarkan nilai RPN 
tertinggi, selanjutnya ditentukan alternatif tindakan untuk mode kegagalan tersebut dan 
dilakukan penentuan tindakan perbaikan dengan metode AHP. 

8. Kesimpulan dan Saran. 
Dari tahapan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang 
menjawab semua tujuan penelitian. Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperoleh saran-saran 
yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang ada, juga 
diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan. 
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Hasil dan Perancangan 
Jenis Cacat Pan Frame R, RR Back. 
Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data jumlah cacat yang dihasilkan pada produksi 
Pan Frame R, RR Back dari bulan April sampai dengan Mei 2018 dengan jumlah produksi 
sebanyak 4.490 unit. Jenis cacat pada komponen ini adalah deform/gelombang, dented/bintik, 
crack/pecah, dan necking/penipisan. Data jumlah cacat pada komponen ini dapat dilihat pada 
Tabel 1. Dari data tersebut maka dapat dibuat diagram batang untuk mengetahui cacat yang 
paling sering terjadi, persentase jenis cacat pada komponen ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

Tabel 1. Data Jumlah Cacat Pan Frame R, RR Back 
 

No. Jenis Cacat 
Jumlah 
Cacat 
(Unit) 

Persentase (%) 
Persentase 
Kumulatif 

(%) 1 Crack 84 66,14 66,14 
2 Dented 21 16,54 82,68 
3 Necking 15 11,81 94,49 
4 Deform 7 5,51 100 

Total 127 100  
 

 
Gambar 1. Data Jenis Cacat pada Pan Frame R, RR Back 

Berdasarkan diagram tersebut, maka dapat diketahui persentase jenis cacat crack sebesar 
66,14%, dented sebesar 16,54%, necking sebesar 11,18%, deform sebesar 5,51%. Crack 
merupakan jenis cacat dengan jumlah terbesar dan karena mengakibatkan penurunan kualitas 
Pan Frame R, RR Back sehingga jenis cacat inilah yang menjadi prioritas perbaikan. 
 
Identifikasi Penyebab Kegagalan. 
Dalam mengidentifikasi penyebab dari setiap jenis cacat, tools yang digunakan adalah fishbone 
diagram. Untuk mengetahui penyebab potensial dari setiap jenis cacat, maka dilakukan 
brainstorming dengan bagian Inspection dan Leader Quality Control di PT NIJU. Fishbone 
diagram dari setiap jenis cacat dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Fishbone Diagram Crack 

 
Pada faktor man, penyebab terjadinya cacat dikarenakan operator tidak mengikuti instruksi kerja 
yang ada, dimana operator tidak memberikan pelumas sebelum melakukan pengepresan. 
Sedangkan pada faktor machine, cacat crack terjadi dikarenakan tekanan angin terlalu tinggi 
yang membuat pengepresan pada komponen berlebihan. Faktor penyebab terjadinya tekanan 
angin yang berlebihan ini adalah penyaluran angin yang tidak merata dari kompresor sehingga 
kompresor terkadang mati saat keadaan terlalu panas/overheat yang disebabkan oleh sistem 
pendingin untuk kompresor tersebut tidak bekerja dengan optimal. 
 
Selanjutnya pada faktor material, komponen Pan Frame R, RR Back memiliki spesifikasi 
tersendiri untuk material yang akan digunakan, sheet metal yang digunakan pada produksi Pan 
Frame R, RR Back adalah jenis SPCC dengan ukuran panjang x lebar 660 x 485 mm dan 
ketebalan 0,5 mm, dari sekian banyak material yang dikirim, terkadang ada beberapa material 
yang tidak sesuai, dimana  tingkat kehalusan permukaan kurang. Pada faktor method, cacat crack 
terjadi karena  kurangnya  pelumas  pada  material  yang  disebabkan  oleh  tidak  adanya  SOP  
untuk melakukan hal tersebut. 
 
Identifikasi Mode Kegagalan Potensial dengan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). 
Pembuatan tabel FMEA dimulai dari penentuan mode kegagalan potensial, efek dari kegagalan 
tersebut, penyebab dari kegagalan yang terjadi, kontrol yang akan dilakukan dan upaya 
penanggulangannya. Penentuan nilai Severity, Occurrence, dan Detection diperoleh dari hasil 
brainstorming dengan bagian Inspection dan Leader Quality Control di PT NIJU. 
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Tabel 2. Nilai Risk Priority Number (RPN) 
Mode 

Kegagalan 
Potensial 

Efek  
Kegagalan 
Potensial 

Severity 
(S) 

Penyebab Kegagalan 
Potensial 

Occurrence 
(O) 

Detection 
(D) 

RPN 
(S x O x D) 

 
 
 
 
 

Crack 

Pan Frame R, 
RR Back 
mengalami 
retak/pecah 
sehingga 
menjadi scrap 

8 

Operator menyepelekan 
instruksi kerja 7 8 448 

Sistem pendingin untuk 
kompresor tidak optimal 6 10 480 

Material tidak sesuai 
standar 3 8 192 

Tidak adanya SOP untuk 
memberikan pelumas 5 8 320 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai RPN tertinggi pada mode 
kegagalan crack adalah penyebab kegagalan dari faktor mesin yaitu sistem pendingin untuk 
kompresor tidak optimal dengan nilai RPN sebesar 480.  Nilai  RPN tertinggi  kedua adalah 
penyebab kegagalan dari faktor manusia yaitu instruksi tidak dilaksanakan dengan baik dengan 
nilai RPN sebesar 448. Nilai RPN tertinggi ketiga adalah penyebab kegagalan dari faktor metode 
yaitu tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan pelumas dengan nilai 
RPN sebesar 320. 

 
Ketiga nilai RPN tertinggi dari penyebab kegagalan potensial tersebut terjadi pada mode 
kegagalan crack. Hal ini menjadi pertimbangan untuk menjadikan mode kegagalan ini sebagai 
fokus perbaikan kualitas dan akan  diberikan daftar tindakan perbaikan pada setiap penyebab 
kegagalan potensial. 

 
Langkah selanjutnya adalah memberikan usulan tindakan perbaikan dengan melakukan Focus 
Group Discussion (FGD) untuk mengatasi penyebab terjadinya mode kegagalan tersebut. Usulan 
tindakan perbaikan untuk setiap penyebab kegagalan pada mode kegagalan crack dapat dilihat 
pada Tabel 3. 

 
Berdasarkan Tabel 3, dari 4 (empat) usulan tindakan perbaikan, diperlukan pemilihan prioritas 
dalam  menentukan tindakan perbaikan yang paling tepat untuk dilaksanakan terlebih dahulu, 
sesuai dengan kondisi  perusahaan. Metode yang digunakan sebagai dasar penentuan prioritas 
pada penelitian ini adalah dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Tabel 3. Usulan Tindakan Perbaikan 
No. Penyebab Kegagalan Usulan Tindakan Perbaikan 

1. Operator menyepelekan instruksi 
Kerja. 

Dilakukan briefing setiap pagi untuk 
operator. 

2. Sistem pendingin untuk 
kompresor tidak optimal. 

Mengoptimalkan sistem pendingin pada 
kompresor. 

3. Material tidak sesuai standar. Melakukan pemeriksaan pada material 
sebelum diproduksi. 

4. Tidak adanya SOP untuk 
memberikan pelumas. Membuat SOP untuk pemberian pelumas. 

Pemilihan Tindakan Perbaikan Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 
Dalam  melakukan  upaya  tindakan  perbaikan,  terdapat  berbagai  faktor  yang  perlu 
diperhatikan yang mempengaruhi pengambilan keputusan dari alternatif tindakan perbaikan. 
Maka dari itu, dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan pakar di PT NIJU untuk 
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menentukan kriteria apa saja yang perlu dipertimbangkan. Adapun jumlah pakar pada penelitian 
ini adalah sebanyak 4 orang pakar dari bagian Finance, Production Planning and Control (PPC), 
Production dan Quality Control. 
 
Pemilihan kriteria dalam penentuan upaya tindakan perbaikan berdasarkan hasil penyebaran 
kuesioner kepada 4 pakar, antara lain: 

a. Biaya Perbaikan (BP), kriteria ini berarti pertimbangan dari alternatif mengenai seberapa 
besar biaya yang dibutuhkan jika tindakan perbaikan tersebut dilakukan. 

b. Pengaruh Perbaikan (PP), kriteria ini berarti pertimbangan dari alternatif mengenai 
seberapa besar pengaruh yang dapat terjadi dengan melakukan tindakan perbaikan 
tersebut, dalam hal ini seberapa besar tingkat kegagalan yang dapat berkurang. 

c. Waktu Perbaikan (WP), kriteria ini berarti pertimbangan dari alternatif mengenai berapa 
lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tindakan perbaikan tersebut. 

d. Tingkat Kesulitan (TK), kriteria ini berarti pertimbangan dari alternatif mengenai 
bagaimana kesulitan yang harus dihadapi jika tindakan perbaikan tersebut dilakukan. 

 
Setelah diketahui kriteria dalam penentuan upaya tindakan perbaikan dan alternatif tindakan 
perbaikan pada mode kegagalan crack, maka dapat dilakukan penyusunan hirarki yang dapat 
dilihat pada Gambar 3. 
 

 
Gambar 3. Struktur Hirarki 

 
Penentuan prioritas kriteria dan alternatif dilakukan berdasarkan tingkat kepentingan yang 
didapatkan dari hasil pengisian kuesioner matriks oleh empat pakar dari bagian Finance/Pakar 1, 
Production Planning and Control (PPC)/Pakar 2, Production/Pakar 3 dan Quality Control/Pakar 
4. Hasil pengisian kuesioner matriks untuk masing-masing kriteria selanjutnya dimasukkan ke 
dalam bentuk  matriks perbandingan berpasangan seperti pada Tabel 4. Dari matriks tersebut 
kemudian dihitung geometric mean dan dilakukan normalisasi matriks sehingga didapatkan bobot 
setiap kriteria. 
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Setelah dihitung bobot dari kriteria, dapat dihitung Consistency Ratio (CR) untuk mengetahui 
konsistensi dari pendapat para pakar. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai CR dari setiap pakar < 
0,1 sehingga pendapat dari 4 pakar terhadap tingkat kepentingan antar kriteria pada dianggap 
konsisten dan perhitungan dapat dilanjutkan yaitu menghitung bobot antar alternatif. 
 
Untuk melakukan perhitungan bobot antar alternatif, dilakukan langkah yang sama seperti 
perhitungan bobot antar kriteria. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan bobot seperti pada 
Tabel 8. 

Tabel 8. Urutan Antar Alternatif Tiap Kriteria 
Biaya Perbaikan Waktu Perbaikan 

Alternatif Bobot Alternatif Bobot 
Alternatif 1 0,266 Alternatif 1 0,266 
Alternatif 2 0,315 Alternatif 2 0,315 
Alternatif 3 0,263 Alternatif 3 0,263 
Alternatif 4 0,157 Alternatif 4 0,157 

Pengaruh Perbaikan Tingkat Kesulitan 
Alternatif Bobot Alternatif Bobot 

Alternatif 1 0,049 Alternatif 1 0,049 
Alternatif 2 0,635 Alternatif 2 0,635 
Alternatif 3 0,077 Alternatif 3 0,077 
Alternatif 4 0,240 Alternatif 4 0,240 
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Penentuan Prioritas Tindakan Perbaikan. 
Nilai bobot antar kriteria pada Tabel 7 dan nilai bobot antar alternatif pada Tabel 8 selanjutnya 
digunakan untuk melakukan perhitungan yang menghasilkan nilai prioritas. Nilai prioritas ini 
adalah nilai untuk setiap alternatif dengan pertimbangan kriteria yang ada. Berikut adalah 
perhitungan untuk penentuan prioritas tindakan perbaikan. 

 
Dari hasil perhitungan tersebut, maka didapatkan nilai prioritas dan peringkat untuk setiap 
masing-masing alternatif, dimana tindakan perbaikan yang lebih baik dilakukan terlebih dahulu 
secara berturut-turut adalah alternatif 2 yaitu mengoptimalkan sistem pendingin pada kompresor 
(0,431), alternatif 4 yaitu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pemberian pelumas 
(0,210), alternatif 1 yaitu melakukan briefing setiap pagi untuk operator (0,182) dan alternatif 3 
yaitu melakukan pemeriksaan pada material sebelum diproduksi (0,174). Nilai prioritas yang lebih 
besar menunjukkan bahwa alternatif tindakan perbaikan tersebut lebih baik didahulukan jika 
dibandingkan dengan alternatif tindakan lain yang memiliki nilai lebih kecil. 

Kesimpulan 
Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data serta analisis dengan metode Failure Mode and 
Effect Analysis (FMEA) dan Analytical Hierarchy Process  (AHP), maka dapat diambil 
kesimpulan dari penelitian ini. Dari kriteria biaya perbaikan, pengaruh perbaikan, waktu perbaikan 
dan tingkat kesulitan, biaya perbaikan adalah kriteria yang paling penting untuk dijadikan 
pertimbangan. Selanjutnya, dari hasil perhitungan nilai bobot kriteria dan alternatif maka dapat 
diketahui bahwa tindakan perbaikan yang lebih baik dilakukan terlebih dahulu secara berturut- 
turut adalah mengoptimalkan sistem pendingin pada kompresor (0,431), membuat Standar 
Operasional Prosedur (SOP) untuk pemberian pelumas (0,210), melakukan briefing setiap pagi 
untuk operator (0,182) dan melakukan pemeriksaan pada material sebelum diproduksi (0,174). 
Maka dari itu, solusi yang dapat diberikan pada perusahaan yaitu mengoptimalkan sistem 
pendingin pada kompresor untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya overheat pada 
kompresor, misalnya dengan memasang beberapa alat pendingin di bagian mesin kompresor, 
membuat exhaust system untuk meningkatkan  suhu di sekitar kompresor dan juga membuat 
sirkulasi udara menjadi baik, selain itu dapat juga digunakan  blower yang mampu mengatasi 
overheat pada kompresor. 
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Abstrak 

Rumah Sakit Dustira Cimahi merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang melayani pasien peserta 
BPJS Kesehatan. Peningkatan jumlah pasien BPJS di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Dustira 
Cimahi menyebabkan pelayanan administrasi menjadi lebih lama, hal ini diantaranya disebabkan 
karena pasien kurang memahami informasi yang diberikan. Kondisi tersebut didukung dengan 
pemberian informasi melalui media banner, majalah dinding dan informasi langsung dari pegawai 
rumah sakit yang belum optimal. Penelitian dilakukan untuk memberikan usulan peningkatan kualitas 
informasi BPJS Kesehatan menggunakan pendekatan fuzzy logic di instalasi rawat jalan Rumah Sakit 
Dustira Cimahi. Pengukuran kualitas informasi didasarkan pada dimensi kualitas informasi menurut 
O’Brien dan Marakas (2013). Proses pemetaan  kualitas informasi menggunakan pendekatan  fuzzy  
logic  karena  konsepnya  mudah  dipahami, fleksibel dan memiliki toleransi terhadap data yang tidak 
tepat. Pengukuran kualitas informasi dilakukan menggunakan kuesioner terhadap 353 responden 
menggunakan teknik quota sampling. Hasil pengolahan data defuzzifikasi menunjukkan bahwa 
responden merasa kualitas informasi yang diberikan belum memenuhi standar kualitas informasi 
menurut O’brien dan Marakas (2013), sehingga dilakukan analisis untuk menghasilkan usulan 
peningkatan kualitas informasi. Perancangan media informasi berbasis website dilakukan sebagai 
usulan peningkatan kualitas informasi. 
 
Kata Kunci: BPJS Kesehatan, kualitas informasi, fuzzy logic 

 
 
Pendahuluan 
Latar Belakang 
Rumah Sakit  Dustira  Cimahi  merupakan  satu-satunya  rumah  sakit  militer  di  daerah Cimahi. 
Rumah sakit ini berdiri sejak tahun 1887 dan pada awalnya hanya diperuntukkan untuk merawat  
tentara-tentara yang bertugas di daerah Cimahi. Rumah Sakit ini menyediakan unit perawatan 
intensif dan 16  ruang perawatan dengan kapasitas 496 tempat tidur,  146 dokter, pelayanan 
inap berkelas tinggi, dan 17 dari 473 tempat tidur berkelas VIP. Usaha pelayanan di rumah 
sakit ini meliputi IGD (Instalasi Gawat Darurat), instalasi rawat jalan yang terdiri dari 21 
poliklinik, serta instalasi rawat inap. 
 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum publik  
yang  bertanggungjawab  kepada  Presiden  dan  berfungsi  menyelenggarakan  program jaminan 
kesehatan. BPJS  Kesehatan bekerja sama dengan lembaga-lembaga kesehatan  yang ditunjuk  
oleh  pemerintah  sejak  1  Januari  2014.  Berdasarkan  dari  pengamatan  langsung  ke Rumah  
Sakit  Dustira  Cimahi,  pemberian  informasi   pelayanan  administrasi  BPJS  masih 
diinformasikan  melalui  banner,  majalah  dinding,  dan  informasi  dari  pegawai  rumah  sakit. 
Kondisi ini mengakibatkan seringkali ditemukan pasien atau pengguna layanan BPJS Kesehatan, 
khususnya pada instalasi rawat jalan yang masih kebingungan mengenai alur proses yang harus 
dilakukan  agar  pelayanan  kesehatan  lebih  mudah.  Hal  ini  menyebabkan  proses  pelayanan 
administrasi  lebih  lama  dan  antrian  semakin  panjang  dan  mengakibatkan  pelayanan  BPJS 
Kesehatan kurang optimal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kualitas informasi BPJS 
Kesehatan di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Dustira Cimahi. 
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Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan peningkatan kualitas informasi BPJS 
Kesehatan menggunakan pendekatan fuzzy logic di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Dustira 
Cimahi. 
 

 
Review Penelitian/ Teknologi Terdahulu 
Sistem Informasi 
Sebuah sistem informasi (IS) dapat berupa kombinasi orang, perangkat keras (hardware), 
perangkat lunak (software), jaringan komunikasi, sumber data, dan kebijakan serta prosedur 
untuk   menyimpan,  mengambil,  mengubah,  dan  menyebarluaskan  informasi  dalam  suatu 
organisasi. Orang-orang  bergantung pada sistem informasi modern untuk berkomunikasi satu 
sama  lain  menggunakan  variasi  perangkat  fisik  (perangkat  keras),  instruksi  dan  prosedur 
pemrosesan informasi (perangkat lunak), saluran komunikasi (jaringan), dan data yang disimpan 
(sumber data) [5]. 
 
Kualitas Informasi 
Kualitas  informasi  merupakan  karakteristik  dari  produk  informasi  yang  membuat 
informasi  tersebut  berguna  bagi  para  penggunanya.  Meskipun  kualitas  informasi  memiliki 
banyak atribut, hal penting dari kualitas informasi dini memiliki tiga dimensi waktu, konten, dan 
bentuk[5]. Dimensi kualitas informasi dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Dimensi Kualitas Informasi O’Brien & Marakas [5] 
 

 

No Variabel 
Penelitian 

 

Indikator 
 

Pengertian Menurut Ahli 
 
 
 

1 

 
 
 
Time 

Timeliness Informasi harus diberikan ketika diperlukan 
Currency Informasi harus diperbaharui saat disediakan 
Frequency Informasi harus disediakan sesering yang diperlukan 
 

Time Period Informasi  dapat  diberikan  tentang  masa  lalu,  sekarang, 
dan perode masa depan 

 

 
 
 
 
 

2 

 

 
 
 
 
 
Content 

Accuracy Informasi harus bebas dari kesalahan 
 

Relevance Informasi   harus   terkait   dengan   kebutuhan   penerima 
indormasi untuk kondisi spesifik tertentu 

Conciseness Hanya informasi yang diperlukan yang harus disediakan 
 

Scope Informasi dapat memiliki cakupan yang luas atau sempit, 
atau fokus internal atau eksternal 

 
Performance 

Informasi  bisa  mengungkapkan  kinerja  dan  mengukur 
aktivitas yang sudah dicapai, kemajuan yang dibuat, atau 
sumber daya yang terkumpul 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
Form 

 

Clarity Informasi  harus  disediakan  dalam  bentuk  yang  mudah 
Dipahami 

Detail Informasi bisa disediakan secara detail atau ringkas 
Order Informasi dapat diatur dalam urutan yang telah ditentukan 
 

Presentation Informasi dapat disajikan dalam bentuk naratif, numerik, 
grafik, atau bentuk lainnya 

 

Media Informasi  dapat  disediakan  dalam  bentuk  kertas  cetak 
dokumen, tampilan video, dan media lainnya 

 
Logika Fuzzy 
Logika fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. Logika fuzzy pertama 
kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965 [4]. Dasar logika fuzzy adalah 
teori himpunan fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu 
keberadaan elemen  dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat 
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keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika fuzzy 
tersebut. 
 
Fungsi Keanggotaan 
Fungsi keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan 
titik-titik  input  data  ke  dalam  nilai  keanggotaannya  (sering  juga  disebut  dengan  derajat 
keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Ada beberapa pendekatan fungsi yang 
biasa digunakan, diantaranya seperti representasi linier, representasi kurva segitiga, representasi 
kurva trapesium, representasi kurva  bentuk bahu, representasi kurva-s, dan representasi kurva 
berbentuk lonceng [4]. Penelitian ini menggunakan representasi kurva segitiga  karena bentuk ini 
sederhana  untuk  mendekati  suatu  konsep  yang  kurang  jelas.  Kurva  Segitiga  pada  dasarnya 
merupakan gabungan antara 2 garis (linier) seperti terlihat pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Representasi Kurva Segitiga 
 
Triangular Fuzzy Number 
Fuzzy number adalah spesial fuzzy set ƒ = {(x, ),x ∈ R1}. Dimana x membawa nilainya 
kedalam garis real R1 : ∞ < x < + ∞ dan µ ƒ (x) merupakan penggambaran kontinyu dari R1 
pada interval terdekat dari (0,1) [3]. Triangular fuzzy number dinotasikan sebagai M(a, b, c). 
 
Defuzzifikasi Nilai 
Defuzzifikasi merupakan kebalikan dari fuzzifikasi, yaitu pemetaan dari himpunan fuzzy ke 
himpunan tegas. Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari 
komposisi aturan-aturan fuzzy. Hasil dari defuzyfikasi ini merupakan output dari sistem kendali 
logika fuzzy. Metode defuzzyfikasi antara lain Metode Maximum, Metode Titik Tengah, Metode 
Rata-rata, Metode Penjumlahan Titik Tengah dan Metode Titik Tengah Area Terbesar. 
 
Media Informasi 
Media berdasarkan asal katanya dari Bahasa Latin, medium, yang berarti perantara. Media oleh 
karenanya dapat diartikan sebagai perantara antara pengirim informasi yang berfungsi sebagai 
sumber atau  resources dan penerima informasi atau receiver [6]. Heinich dkk (2005)) juga 
mengemukakan klasifikasi media terdiri dari [6]: Media Cetak/ Teks, Media Pemeran/ Display, 
Media  Audio,  Gambar  Bergerak/  Motion  Pictures,  Multimedia,  dan  Media  Berbasis  Web/ 
Internet. 
 
Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini terdiri dari materi kualitas informasi dan pendekatan fuzzy logic, dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

Tabel 2. Penelitian Terdahulu Mengenai Kualitas Informasi 
Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Dewi Sari, dkk. 
2012. Laporan Tugas 
Akhir. Jurusan Sistem 

Informasi, Institut 
Teknologi Sepuluh 
November (ITS) [2] 

Analisis Pengaruh 
Kualitas Informasi Pada Kuesioner 
Indeks Pengajaran Dosen Online 
Terhadap Kepuasan Pengguna 

Studi Kasus: Fakultas Teknologi 
informasi ITS 

 
 
Terdapat hubungan positif antara kualitas informasi 
pada kuesioner IPD terhadap kepuasan mahasiswa 
dan dosen (indikator: faktor intrinsik, kontekstual, 

representasi data dan kemampuan akses) 
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Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
A’ yunin, Qurrota 

& Suharyanta, Dwi. 
2012. Jurnal KESMAS, 

Vol. 7, No. 1, Maret, Hal 
1-54 [1]. 

Analisis Tingkat Kualitas 
Pelayanan Jasa Menggunakan 

Metode Service Quality (Servqual) 
Fuzzy Di Instalasi Radiologi 
Rumah Sakit Umum Daerah 

RSUD) Panembahan Senopati 
Bantul 

Dari hasil analisis perhitungan gap 
defuzzifikasi  secara keseluruhan menunjukan nilai 
negatif yaitu -0,961, berarti apa yang diharapkan 

pelanggan (pasien) belum sepenuhnya sesuai 
dengan apa yang diperoleh pelanggan (pasien) di 

Instalasi Radiologi Rumah Sakit Panembahan 
Senopati Bantul 

Imam, Saepul. 
2011. Laporan Tugas 

Akhir. Jurusan Teknik 
Industri Fakultas Teknik 

Universitas 
Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jakarta 
[3]. 

Analisis Kepuasan 
Pelanggan 

Dengan Pendekatan Fuzzy 
Service Quality Dalam Upaya 

Peningkatan Kualitas Pelayanan 
(Studi Kasus Jurusan Teknik 

Grafika dan Penerbitan 
Politeknik Negeri Jakarta) 

Hasil pengolahan data nilai fuzzy- 
servqual dari Jurusan Teknik Grafika dan 

Penerbitan Politeknik Negeri Jakarta dapat 
diketahui bahwa tingkat kualitas pelayanan secara 

keseluruhan memiliki nilai negatif yang berarti 
tingkat harapan pelanggan lebih besar apabila 

dibandingkan dengan persepsi pelanggan. 

 
Metodologi Penelitian 
Metodologi  penelitian  merupakan  langkah-langkah  yang  dilakukan  untuk  mencapai tujuan 
penelitian. Langkah-langkah dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. 
 

 
Gambar 2. Metodologi Penelitian 

 
 
Hasil dan Perancangan 
Perhitungan Kualitas Informasi Menggunakan Pendekatan Fuzzy Logic 
Penentuan  ukuran  sampel  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada  perhitungan  Isaac  dan Michael  
yaitu  sebanyak  344  responden  menggunakan  taraf  kesalahan  5%.  Total  responden 
keseluruhan  berdasarkan teknik quota sampling tiap poliklinik yang ada sebanyak 353 orang. 
Dalam pengolahan data,  langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan nilai fuzzy set 
kepuasan pengguna berdasarkan hasil kuesioner persepsi. Fuzzy set dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Fuzzy Set Kualitas Informasi 

 
Dalam  penentuan  fuzzy  set  diatas  terdapat  beberapa  kategori  yang  masing-masing 
kategori memiliki  ketentuan tertentu. Kategori yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel 3. Kategori Fuzzy Set 
 

Kriteria Status Skor Penjelasan 
 

1 
 

Tidak 
Setuju 

 
1,2,3 

Meliputi jawaban kuesioner persepsi Sangat Tidak Setuju, Tidak 
Setuju; artinya informasi yang disediakan Tidak Sesuai dengan 

kualitas informasi yang digunakan pada penelitian 
 

2 
 

Kurang 
Setuju 

 
2,3,4 

Meliputi jawaban kuesioner persepsi Kurang Setuju; artinya 
informasi yang disediakan Kurang Sesuai dengan kualitas 

informasi yang digunakan pada penelitian 
 

3 
 
Setuju 

 
3,4,5 

Meliputi jawaban kuesioner persepsi Setuju, dan Sangat Setuju; 
artinya informasi yang disediakan Sesuai dengan kualitas 

informasi yang digunakan pada penelitian 
 
Hasil  pengumpulan  data  kuesioner  persepsi  pengguna  terhadap  kualitas  informasi 
layanan BPJS Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Dustira Cimahi dapat dilihat pada 
Tabel 4. 
 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Persepsi 
 

 
 
No 

 
 

Pernyataan 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

 

Tidak 
Setuju 

 

Kurang 
Setuju 

 
Setuju 

 

Sangat 
Setuju 

 
Total 

1 2 3 4 5 
1 Informasi  yang  diberikan  tepat 

waktu (tersedia ketika 
diperlukan) 

 
0 

 
7 

 
21 

 
325 

 
0 

 
353 

2 Informasi  yang  diberikan  up  to 
date (terkini) 

 

0 
 

12 
 

63 
 

278 
 

0 
 

353 

3 Informasi mudah ditemukan 0 2 14 337 0 353 
4 Informasi yang diberikan akurat 0 2 8 343 0 353 
5 Informasi  yang  diberikan  sesuai 

dengan kebutuhan 
 

0 
 

2 
 

22 
 

329 
 

0 
 

353 

6 Informasi yang diberikan 
meliputi hal-hal yang diperlukan 
terkait administrasi BPJS 

 
0 

 
1 

 
9 

 
343 

 
0 

 
353 

7 Informasi yang diberikan lengkap 0 8 53 292 0 353 
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No 

 
 

Pernyataan 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

 

Tidak 
Setuju 

 

Kurang 
Setuju 

 
Setuju 

 

Sangat 
Setuju 

 
Total 

1 2 3 4 5 
8 Informasi yang diberikan mudah 

dipahami 
 

0 
 

10 
 

18 
 

325 
 

0 
 

353 

9 Informasi yang diberikan ringkas 0 3 18 332 0 353 
10 Informasi diberikan secara 

sistematis (berurutan) 
 

0 
 

15 
 

23 
 

315 
 

0 
 

353 

11 Informasi diberikan dalam bentuk 
narasi,   angka, grafik, diagram 
atau gambar yang menarik 

 
0 

 
52 

 
67 

 
234 

 
0 

 
353 

12 Informasi diberikan dalam bentuk 
cetak dokumen atau tampilan 
video 

 
0 

 
51 

 
75 

 
227 

 
0 

 
353 

 
Dalam menghitung nilai fuzzyfikasi kuesioner persepsi pengguna dengan menggunakan 
software Ms. Excel, dimana nilai fuzzyfikasi merupakan nilai rata-rata dari nilai c (batas bawah), 
a  (nilai  tengah),  dan  b  (batas  atas)  representasi  kurva  segitiga  sesuai  dengan  perhitungan 
triangular fuzzy number.  
 
Maka dihasilkan, contoh perhitungan pada pernyataan nomor 1: 
a= ((2x(0+7))+(3x21)+(4x(325+0)))/353 = 3,901  
b=  ((3x(0+7))+(4x21)+(5x(325+0)))/353 = 4,901  
c=  ((1x(0+7))+(2x21)+(3x(325+0)))/353 = 2,901 
Untuk keseluruhan nilai fuzzifikasi triangular fuzzy number dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Triangular Fuzzy Number 

 

No 
Pernyataan 

TFN 
c a b 

1 2.901 3.901 4.901 
2 2.754 3.754 4.754 
3 2.949 3.949 4.949 
4 2.966 3.966 4.966 
5 2.926 3.926 4.926 
6 2.969 3.969 4.969 
7 2.805 3.805 4.805 
8 2.892 3.892 4.892 
9 2.932 3.932 4.932 
10 2.850 3.850 4.850 
11 2.516 3.516 4.516 
12 2.499 3.499 4.499 

 
Ketika  nilai  fuzzifikasi  tiap  pernyataan  telah  diperoleh,  maka  pada  tahap  selanjutnya 
adalah melakukan defuzzifikasi (penegasan) dalam mendapatkan nilai tunggal yang representatif, 
Metode   perhitungan   defuzzifikasi   yang   digunakan   adalah   metode   perhitungan   rata-rata 
(average). Hasil defuzzifikasi dan urutan nilai defuzzifikasi dapat dilihat pada Tabel 6. 
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No 

 
 
Variabel 

 
 

Indikator 

 
 

Pernyataan 

Jumlah Jawaban 
Responden Berdasarkan 

Kriteria Fuzzy Logic 

 
Total 

Jawaban 
Responden 

 
Persentase 

Tidak 
Setuju 

Kurang 
Setuju 

 
Setuju Tidak 

Setuju 
Kurang 
Setuju 

 
Setuju 

 
1 

 
Time 

Timeliness Informasi yang diberikan tepat waktu (tersedia ketika diperlukan) 7 21 325 353 0.17% 0.50% 7.67% 
Currency Informasi yang diberikan up to date (terkini) 12 63 278 353 0.28% 1.49% 6.56% 
Frequency Informasi mudah ditemukan 2 14 337 353 0.05% 0.33% 7.96% 

Subtotal 21 98 940 1059 0.50% 2.31% 22.19% 
 

2 
 
Content 

Accuracy Informasi yang diberikan akurat 2 8 343 353 0.05% 0.19% 8.10% 
Relevance Informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan 2 22 329 353 0.05% 0.52% 7.77% 

Conciseness Informasi yang diberikan meliputi hal-hal yang diperlukan terkait administrasi BPJS 1 9 343 353 0.02% 0.21% 8.10% 
Scope Informasi yang diberikan lengkap 8 53 292 353 0.19% 1.25% 6.89% 

Subtotal 13 92 1307 1412 0.31% 2.17% 30.85% 
 
 

3 
 
 

Form 
Clarity Informasi yang diberikan mudah dipahami 10 18 325 353 0.24% 0.42% 7.67% 
Detail Informasi yang diberikan ringkas 3 18 332 353 0.07% 0.42% 7.84% 
Order Informasi diberikan secara sistematis (berurutan) 15 23 315 353 0.35% 0.54% 7.44% 

Presentation Informasi diberikan dalam bentuk narasi, angka, grafik, diagram atau gambar yang menarik 52 67 234 353 1.23% 1.58% 5.52% 
Media Informasi diberikan dalam bentuk cetak dokumen atau tampilan video 51 75 227 353 1.20% 1.77% 5.36% 

Subtotal 131 201 1433 1765 3.09% 4.75% 33.83% 
Total 165 391 3680 4236 3.90% 9.23% 86.87% 

 

Tabel 6. Urutan Defuzzifikasi 
 

No 
Pernyataan 

 

Defuzzifikasi 
 

Rank 

12 3.499 1 
11 3.516 2 
2 3.754 3 
7 3.805 4 
10 3.850 5 
8 3.892 6 
1 3.901 7 
5 3.926 8 
9 3.932 9 
3 3.949 10 
4 3.966 11 
6 3.969 12 

 
Berikut ini adalah contoh perhitungan defuzzifikasi untuk pernyataan nomor 1: 
Defuzzifikasi=(a+b+c)/3          (1)  
Defuzzifikasi = (3,901 + 4,901 + 2,901)/3 = 3,901 
 
Secara keseluruhan, perhitungan logika fuzzy ini menunjukkan bahwa kualitas informasi pada 
layanan administrasi BPJS Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Dustira Cimahi saat 
ini adalah berada pada daerah setuju (sesuai) namun kecenderungan kurang setuju (kurang 
sesuai) dengan kualitas informasi yang seharusnya seperti literatur. 
 
Analisis Kualitas Informasi Tree Diagram 
Berdasarkan hasil defuzzifikasi yang telah diurutkan, dapat diketahui bahwa nilai kualitas 
informasi pada layanan administrasi BPJS Kesehatan adalah antara 3 dan 4. Nilai fuzzifikasi 
tesebut  menunjukkan  bahwa  kualitas  informasi  yang  disajikan  saat  ini  adalah  sudah  sesuai 
namun ada kecenderungan ke kurang sesuai dengan kualitas informasi yang seharusnya seperti 
pada literatur. Berikut ini merupakan hasil rekapitulasi persentase jawaban responden mengenai 
kualitas informasi berdasarkan kriteria fuzzy logic yang digunakan, dapat dilihat pada Tabel 7. 
 

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Kualitas Informasi Berdasarkan Kriteria Fuzzy Logic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil rekapitulasi kemudian dipetakan dalam tree diagram dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Tree Diagram Kualitas Informasi BPJS Kesehatan Rumah Sakit Dustira Cimahi 

 
Perancangan Media Informasi 
Media informasi  yang  dirancang  untuk  saran  peningkatan  kualitas  informasi  adalah media 
informasi berbasis website. Media website dipilih karena media ini lebih fleksibel dan mudah 
dioperasikan, serta biaya untuk perubahan informasi lebih murah. Media website ini dibuat  
berdasarkan  keluhan-keluhan  pada  kondisi  saat  ini  mengenai  kualitas  informasi  dan 
mewakili setiap atribut pada variabel kualitas informasi. Media website yang dirancang adalah 
website  dengan  offline  mode,  yang  artinya  informasi  hanya  dapat  diakses  pada  perangkat 
komputer  yang  tersedia  di  tempat  layanan  administrasi  BPJS  Kesehatan.  Hasil  rancangan  
website akan dilakukan uji penerimaan pengguna atau user acceptance test (UAT) untuk menilai 
bahwa website tersebut dapat diterima dan digunakan oleh penggunan layanan BPJS Kesehatan 
di Rumah Sakit Dustira Cimahi. 
 
Kesimpulan 
Berikut ini adalah kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan: 
1. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Fuzzy Logic diperoleh bahwa 

kualitas informasi di BPJS Kesehatan Rumah Sakit Dustira Cimahi saat ini belum sesuai 
dengan kualitas  informasi  menurut O’Brien dan Marakas (2013) yang digunakan pada 
penelitian. Hasil perhitungan kualitas informasi ini dapat dilihat dari nilai defuzzifikasi dari 
keseluruhan item pernyataan adalah bernilai di antara 3 dan 4. 

2. Media informasi yang digunakan saat ini merupakan salah satu penyebab banyaknya 
keluhan pasien mengenai kualitas infomasi. Berdasarkan hasil analisis kualitas informasi 
yang ada saat ini, usulan peningkatan kualitas informasi yang dibuat adalah berupa media 
informasi berbasis website. Konten pada website dibuat sederhana dan disesuaikan dengan  
indikator-indikator  pada  kualitas  informasi.  Uji   coba  website  berupa  User Acceptance 
Test dilakukan untuk menilai bahwa media informasi yang telah dibuat dapat diterima dan 
digunakan oleh pengguna layanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Dustira Cimahi. Hasil 
UAT tersebut dapat disimpulkan bahwa 87% responden menyatakan setuju dan 13%  
menyatakan sangat setuju dengan media informasi yang dirancang berbasis website offline 
dan dapat  membantu pengguna layanan dalam memperoleh informasi terkait administrasi 
BPJS Kesehatan. 
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PERANCANGAN ULANG JIG UNTUK PENINGKATAN PRODUKTIVITAS 
PENGECATAN PADA MESIN PU BASE COAT  
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Abstrak 

Unit painting PT. Hartono Istana Teknologi (HIT) merupakan unit yang digunakan untuk proses 
pengecatan produk, baik pengecatan dasar maupun akhir berbagai macam produk Polytron, 
termasuk smartphone, menggunakan mesin PU base coat. Berdasarkan perhitungan waktu baku dan 
perhitungan beban kerja, operator optimal yang dibutuhkan dengan menggunakan metode yang ada 
saat ini yaitu 4 operator. Saat ini hanya terdapat 1 produk untuk satu jig, sehingga output maksimal 
berdasarkan waktu yang tersedia hanya sebesar 4464 unit/hari.. Berdasarkan data permintaan 
produksi dan peramalan, produksi meningkat sebesar 9059 unit. Untuk meningkatkan produktivitas, 
perlu dilakukan desain ulang jig produk. Untuk mencapai target 9059 unit/hari, solusi optimal yaitu 
menerapkan produksi dengan 2 unit/jig, kebutuhan pekerja optimal yaitu 8 pekerja yang terdiri dari 7 
operator dan 1 pengawas, overtime selama 2 jam. 

Kata kunci: Desain Jig, Mesin PU base coat,  Produktivitas. 
 
 
Pendahuluan 
Unit painting PT. HIT yang berlokasi di Kudus merupakan unit yang digunakan untuk proses 
pengecatan produk, baik pengecatan dasar maupun pengecatan akhir, menggunakan mesin PU 
base coat.  Unit ini digunakan dalam proses berbagai macam produk Polytron, termasuk 
smartphone. Saat ini production rate mesin PU base coat unit painting yaitu sebanyak 4459 unit 
battery cover smartphone per hari. Sementara berdasarkan data peramalan, permintaan produk 
smartphone meningkat sebesar 9059 unit, sehingga produktivitas pada unit painting PT. Hartono 
Istana Teknologi (Kudus) perlu ditingkatkan. 
 
Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan berbagai cara, seperti pengembangan peralatan 
kerja, pengaturan kondisi kerja, dan penggunaan secara maksimal sumber daya yang ada. Dalam 
meningkatkan produktivitas pada mesin PU base coat unit painting PT. HIT, peningkatan 
produktivitas diupayakan dengan melakukan pengembangan terhadap peralatan kerja dan 
efisiensi sumber daya dengan menentukan jumlah pekerja optimal. Pengembangan peralatan 
kerja dilakukan dengan melakukan desain ulang terhadap jig produk menggunakan software 
AutoCAD. Sementara penentuan jumlah pekerja optimal dilakukan dengan perhitungan waktu 
standar melalui metode SWTS (Stop Watch Time Study) yang kemudian digunakan untuk 
menentukan kebutuhan pekerja berdasarkan beban kerja kapasitas pekerja. Pengukuran kerja 
(work meassurement) merupakan suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang diperlukan oleh 
seorang pekerja dengan kemampuan rata-rata dan terlatih dalam melaksanakan kegiatan kerja 
dalam kondisi kerja yang normal [2]. Salah satu kriteria pengukuran kerja adalah pengukuran 
waktu (time study). Waktu standar (baku) digunakan sebagai dasar untuk analisis lainnya, 
misalnya dalam penentuan jadwal dan perencanaan kerja; perencanaan kebutuhan tenaga kerja; 
estimasi biaya-biaya untuk upah pekerja, indikasi keluaran output yang mampu dihasilkan oleh 
seorang pekerja, dan penentuan efektivitas pekerja atau mesin. Proses pengukuran waktu terdiri 
dari pengukuran waktu secara langsung dan secara tidak langsung. 
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Metodologi Penelitian 
Pengukuran Kerja Stop-Watch Time Study (SWTS) 
Stopwatch time study (SWTS) atau pengukuran kerja dengan jam henti adalah pengukuran waktu 
kerja secara langsung yang dilakukan dengan alat ukur waktu stopwatch [3] . Metode ini cocok 
diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung singkat dan berulang-ulang (repetitive). 
Dari hasil pengukuran akan diperoleh waktu baku sebagai standar penyelesaian pekerjaan bagi 
semua pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan yang sama [4].  

Mulai

Studi Pendahuluan
 Studi Lapangan
 Studi Pustaka

Pengumpulan Data
 Data Produksi dan Defect
 Kondisi Mesin
 Dimensi Produk
 Waktu Operasi Kerja
 Data Ketenagakerjaan

Pengolahan Data
 Menghitung Kapasitas Produksi
 Menghitung Probabilitas Cacat
 Menghtiung Output Optimal
 Menghitung Waktu Operasi Kerja Manual
 Menghitung Operator Optimal

Analisis Data
 Analisis Flow Proses
 Analisis Kapasitas Mesin
 Analisis Operasi kerja Manual
 Analisis Jumlah Kebutuhan Operator Optimal
 Analisis Desain Jig
 Usulan Desain Jig
 Usulan Kebutuhan Operator dengan Desain Jig Baru

Kesimpulan dan 
Saran

Selesai

Perumusan Masalah

 
Gambar 1. Diagram Metodologi Penelitian 

 
Pengukuran Waktu Waktu Siklus 
Waktu siklus merupakan rata-rata waktu proses pada pengamatan terhadap suatu operasi kerja, 
yang dalam hal ini yaitu operasi kerja yang dilakukan secara berulang ulang [3]. Waktu siklus 
ditentukan dengan perhitungan sebagai berikut: 

𝑊𝑠 =  ΣXi
𝑁

          (1) 
Dengan Ws = waktu siklus, ΣXi = jumlah nilai data, dan N = jumlah data. 

 
Waktu Normal 
Waktu normal adalah waktu penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh pekerja dalam 
kondisi wajar dan kemampuan rata-rata dengan pembagian sebagai berikut [3]:  
 P = 1 / P = 100% artinya bekerja normal  
 P > 1 / P > 100% artinya bekerja cepat  
 P < 1 / P < 100% artinya bekerja lambat. 
Perhitungan waktu normal adalah sebagai berikut:  

Wn = Ws × p       (2) 
dengan Wn = waktu normal, P = performance rating 
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Waktu Baku 
Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan seorang pekerja rata-rata untuk menyelesaikan suatu 
satuan pekerjaan secara wajar dalam suatu rancangan sistem kerja tertentu yang ditentukan 
dengan rumus berikut [3] : 

Wb = Wn + (Wn × ℓ)      (3) 
dengan Wn = waktu normal, p = penyesuaian, Wb = waktu baku, dan ℓ = kelonggaran 
 
Analisis Beban Kerja 
Metode workload analysis merupakan suatu proses untuk menghitung beban kerja pada suatu 
posisi atau sub-posisi dan juga kebutuhan jumlah orang untuk mengisi posisi/sub posisi tersebut 
dengan perhitunga sebaga berikut [2] : 

Jumlah Kebutuhan Pekerja =  waktu kerja 1 orang untuk memenuhi target
waktu kerja efekti yang tersedia

   (4) 

 
Penentuan Jumlah Operator 
Menentukan jumlah tenaga kerja  diperlukan pada suatu aktivitas operasi dapat menggunakan 
rumus perhitungan sebagai berikut [4]: 

𝑁 =  𝑃 𝑥 𝑊𝑏
𝐷𝐸

       (5) 
dengan N  (Jumlah pekerja optimal yang dibutuhkan pada suatu operasi kerja), P (target output 
yang harus dihasilkan selama periode), dan DE (waktu kerja efektif). 
 
Hasil Dan Pembahasan 
Unit Painting PT HIT Kudus 
Unit painting PT. Hartono Istana Teknologi Kudus merupakan salah satu unit baru yang mulai 
beroperasi pada bulan Desember 2016.  

 
Gambar 2. Alur Proses Produk Battery cover Smartphone Polytron 

Unit terbagi dalam tujuh proses kerja, yaitu receiving, prework, pad painting, UV base coat 
metalizing, PU base coat, UV top coat, dan vacuum.  
Uji Keseragaman Data 

 
Gambar 3. Grafik Keseragaman Data Defect 

 
Dari perhitungan probabilitas cacat berdasar-kan data produksi pengecatan smartphone mesin 
PU base coat, probabilitas cacat pada mesin PU base coat diketahui sebesar 0,001. 

Recieving

PU Base 
Coat Pad Printing UV Top Coat

Pre-work

-0.100

-0.050

0.000
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0.100
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Perhitungan Kapasitas Mesin 
Proses pewarnaan battery cover smartphone berjalan dengan sistem flow shop. Mesin PU Base 
Coat berjalan dengan menggunakan konveyor dengan kecepatan yang dapat diatur. Mesin 
tersebut menggunakan stik-stik sebagai tempat untuk meletakan jig produk. Stik ini berbentuk 
silinder, disusun secara horizontal dengan jarak antar stik 5 cm. Mesin ini merupakan mesin 
yang berjalan secara kontinyu dengan lintasan melingkar. Berikut merupakan data mesin PU 
Base Coat. 

Tabel 1. Spesifikasi Mesin PU Base Coat 
Nama Mesin Kecepatan Jumlah Stik untuk Jig Jumlah Operator 
PU Base Coat 2,5 rpm 2610 6 

 
Tabel 2. Rekap Kapasitas Mesin PU Base Coat 

Nama Mesin Kecepatan Produksi Waktu Pemasangan 
Jig 

Waktu untuk menghasilkan 
produk pertama Detik /Unit Unit /Menit 

PU Base Coat 5 12 48 menit 58 detik 48 menit 58 detik 
 

Tabel 3. Rekap Kapasitas Mesin PU Base Coat (lanjutan) 

Waktu Istirahat Waktu efektif untuk 
menghasilkan produk Kemampuan Produksi Maksimal per Hari 

10 menit 421 menit 2 detik 4464,4 ≈ 4464 
 

Tabel 4. Output Optimal dengan Defect 
Nama Mesin Kemampuan Produksi 

Maksimal per Hari Prob. Defect Kemampuan Produksi Produk 
Baik per Hari 

PU Base Coat 4464 0,001 4459,5 ≈ 4459 
 
Data Produk 
Terdapat tiga tipe battery cover yang diproduksi, yaitu Battery Cover BLK 
R2507W/PN(BLK)+PRT+UV, Battery Cover WHT R2507 /PNT(WH)+PRT+UV, dan 
Battery Cover BLK R2507 /PNT(GL)+PRT+UV. Ketiga produk ini merupakan jenis produk 
yang sama sehingga memiliki dimensi yang sama, hanya berbeda pada warna.  

POLYTRON

ROCKET

POLYTRON

ROCKET

POLYTRON

ROCKET

 
Gambar 4. Gambar Produk Battery Cover Smartphone 

 
Penggunaan Jig 
Mesin PU base coat merupakan mesin dengan menggunakan konveyor sebagai lintasan produk. 
Pada konveyor tersebut terdapat stik sebagai tempat menempatkan jig produk. Setiap stik 
berjarak 5 cm. Untuk melakukan proses pengecatan battery cover smartphone, tidak semua stik 
digunakan. Saat ini jig yang yang digunakan diletakan dalam posisi horizontal. Dengan ukuran 
tempat produk 14,5 cm x 7,25 cm, sehingga diameter putaran produk yaitu 15,112 cm. 
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Konveyor

Stik

Jig

Produk

 
Gambar 5. Posisi Pemasangan Produk 

 
Proses Operasi Kerja Manual 
Mesin PU Base Coat dioperasikan oleh 6 operator untuk pekerjaan manual. Proses kerja manual 
pada mesin ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu loading dan unloading. Proses loading terdiri dari 3 
operasi kerja : meletakan produk pada jig (Loading 1), mengencangkan produk pada jig 
(Loading 2), membersihkan produk dari debu (Loading 3). Sedang proses unloading terdiri dari: 
melepaskan produk dari jig (Unloading 1) dan mengambil produk dari jig untuk diletakan pada 
wadah (Unloading 2) 

Operator
Unloading 1

Operator
Unloading 2

Operator
Loading 1

Operator
Loading 2

Operator
Loading 3

Operator
Loading 4

 
Gambar 6. Posisi Operator pada Lini Produksi 

 
Perhitungan Waktu Siklus, Waktu Normal, Dan Waktu Baku 
Untuk menghitung waktu siklus, waktu normal, dan waktu baku, maka ditentukan terlebih 
dahulu allowance sesuai dengan kondisi kerja di lapangan [1]. Allowance diperoleh dari 
kelonggaran-kelonggaran waktu yang perlu antara lain: 

Tabel 5. Penentuan Allowance Berdasarkan Kondisi Lapangan 
Faktor Pekerjaan Kelonggaran 

(%) 
Tenaga yg dikeluarkan Bekerja di meja, berdiri 2 

Sikap kerja Berdiri di atas dua kaki 1 
Gerakan Kerja Normal, ayunan bebas 0 
Kelelahan mata Pencahayaan baik 0 

Temperature Sedang, 22-28 Celcius 1 
Keadaan Atmosfer Udara ruangan sejuk, sirkulasi udara lancar 0 

Keadaan lingkungan Ruangan bersih dan rapi, kebisingan rendah 0 
Jumlah 4 

 
Proses Loading 
a. Meletakkan produk pada jig (Loading 1) 

 Waktu Normal 
Performance rating dihitung dengan metode Westing House Sistem’s Rating dimana 
menerapkan unsur kecakapan (skill), usaha (effort), kondisi kerja (condition), dan 
keajegan (consistency) [1]. Performance rating operator proses kerja loading 1 yaitu 
1,02. 
Waktu normal = waktu siklus rata-rata x performance rating = 2,25 x 1,02 = 2,27 
detik 
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 Waktu Baku 
 Dengan allowance yang telah diperoleh, maka perhtungan waktu baku adalah sebagai 

berikut: 

 Waktu baku = Wn x 100 %
100%−%𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒

 = 2,27 detik x 100 %
100%−4 %

 = 2,37 detik 

b. Mengencangkan produk pada jig (Loading 2) 
 Waktu Normal 

Performance rating dihitung dengan metode Westing House Sistem’s Rating dimana 
menerapkan unsur kecakapan (skill), usaha (effort), kondisi kerja (condition), dan 
keajegan (consistency) [1]. Performance rating operator proses kerja loading 1 yaitu 
1,00. 
Waktu normal = waktu siklus rata-rata x performance rating = 2,50 x 1,00  = 2,50 
detik 

 Waktu Baku 
Dengan allowance yang telah diperoleh, maka perhtungan waktu baku adalah sebagai 
berikut: 
Waktu baku = Wn x 100 %

100%−%𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒
 = 2,50 detik x 100 %

100%−4 %
 = 2,60 detik 

c. Membersihkan produk (Loading 3 dan 4) 
 Waktu Normal 

Performance rating dihitung dengan metode Westing House Sistem’s Rating dimana 
menerapkan unsur kecakapan (skill), usaha (effort), kondisi kerja (condition), dan 
keajegan (consistency) [1]. Performance rating operator proses kerja loading 1 yaitu 
1,02. 
Waktu normal = waktu siklus rata-rata x performance rating = 2,27 x 1,02  = 
2,32 detik 

 Waktu Baku 
Dengan allowance yang telah diperoleh, maka perhtungan waktu baku adalah sebagai 

berikut: 

Waktu baku = Wn x 100 %
100%−%𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒

 = 2,32 detik x 100 %
100%−4 %

 = 2,60 detik 

 
Proses Unloading 
a. Melepaskan produk dari jig (Unloading 1 

 Waktu Normal 
Performance rating dihitung dengan metode Westing House Sistem’s Rating dimana 
menerapkan unsur kecakapan (skill), usaha (effort), kondisi kerja (condition), dan 
keajegan (consistency) [1]. Performance rating operator proses kerja loading 1 yaitu 
1,00. 
Waktu normal = waktu siklus rata-rata x performance rating = 2,90 x 1,00  = 2,90 
detik 

 Waktu Baku 
Dengan allowance yang telah diperoleh, maka perhtungan waktu baku adalah sebagai 

berikut: 

Waktu baku = Wn x 100 %
100%−%𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒

 = 2,90 detik x 100 %
100%−4 %

 = 3,03 detik 
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b. Mengambil produk dari jig (Unloading 2) 
 Waktu Normal 

Performance rating dihitung dengan metode Westing House Sistem’s Rating dimana 
menerapkan unsur kecakapan (skill), usaha (effort), kondisi kerja (condition), dan 
keajegan (consistency) [1]. Performance rating operator proses kerja loading 1 yaitu 
1,00. 
Waktu normal = waktu siklus rata-rata x performance rating = 3,60 x 1,00  =3,60 detik 

 Waktu Baku 
Dengan allowance yang telah diperoleh, maka perhitungan waktu baku : 

Waktu baku = Wn x 100 %
100%−%𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒

 = 3,60 detik x 100 %
100%−4 %

 = 3,75 detik 
 

Tabel 6. Rekap Perhitungan Waktu Proses (Waktu Baku) 
Operator Kegiatan Nama Proses Waktu Operasi Kerja (detik) 

1 Memasukkan Produk pada Jig Loading 1 2,37 
2 Mengencangkan Produk pada Jig Loading 2 2,60 
3 Membersihkan Produk Loading 3 2,41 
4 Membersihkan Produk Loading 4 2,41 
5 Melepaskan Produk dari Jig Unloading 1 3,03 
6 Memasukkan Produk ke Wadah Unloading 2 3,75 

Jumlah 16,58 
 
Perhitungan Beban Kerja Operator 
Menghitung beban kerja digunakan waktu kerja yang tersedia pada unit painting dalam satu hari 
kerja adalah 9 jam, 1 jam istirahat, waktu set up 48 menit 548 detik, dan istirahat 10 menit. Maka 
total waktu efektif untuk melakukan proses produksi  yaitu 372 menit 4 detik atau 22324 detik. 
Dengan output maksimal 4464 unit/hari, maka perhitungan beban kerja Loading 1 adalah sebagai 
berikut: 

Beban Kerjaloading 1= 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 1 𝑥 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎

 = 2,37 𝑥 4464
22324

  = 0,473 

Tabel 7. Rekap Perhitungan Beban Kerja Operator 
Operator Kegiatan Nama Proses Beban 

kerja 
1 Memasukkan Produk pada Jig Loading 1 0,473 
2 Mengencangkan Produk pada Jig Loading 2 0,521 
3 Membersihkan Produk Loading 3 0,482 
4 Membersihkan Produk Loading 4 0,482 
5 Melepaskan Produk dari Jig Unloading 1 0,606 
6 Memasukkan Produk ke Wadah Unloading 2 0,750 

 
Penentuan Jumlah Operator 
Jika jumlah output, waktu kerja tersedia, dan waktu baku pekerjaan sudah ditentukan, maka 
untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada suatu aktivitas operasi dapat 
menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut: 

𝑁 =  𝑃 𝑥 𝑊𝑏
𝐷𝐸

   4464 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑥 16,58 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
22324 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

=  3,314 ≈ 4 
Dengan operasi kerja yang ada saat ini, jumlah operator optimal yang dihasilkan yaitu 3,314 
operator, atau jika diekuivalenkan menjadi 4 operator. 
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Perhitungan Beban Kerja Dan Kebutuhan Operator Usulan 
Operasi kerja manual pada mesin PU base coat saat ini dioperasikan oleh 6 operator. Waktu 
baku dari seluruh operasi kerja manual yaiut 16,58 detik. Dengan output sebesar 4464 unit/hari, 
dan waktu kerja efektif 372 menit 4 detik atau 22324 detik. 

Tabel 8. Perhitungan Jumlah Kebutuhan Operator dan Beban kerja Operator 
Operator Kegiatan Nama 

Proses 
Waktu Operasi 
Kerja (detik) 

Waktu Tersedia 
(detik) 

Beban 
Kerja 

1 Memasukkan Produk pada Jig Loading 1 2,37 5 0,473 
2 Mengencangkan Produk pada Jig Loading 2 2,60 5 0,521 
3 Membersihkan Produk Loading 3 2,41 5 0,482 
4 Membersihkan Produk Loading 4 2,41 5 0,482 
5 Melepaskan Produk dari Jig Unloading 1 3,03 5 0,606 
6 Memasukkan Produk ke Wadah Unloading 2 3,75 5 0,750 

Sementara dengan perhitungan jumlah pekerja optimal diperoleh 4 operator. Dengan 4 operator, 
maka operasi kerja tiap operator menjadi seperti pada Tabel 9. 

Tabel 9. Analisis Beban kerja Operator dengan 4 Operator 

Operator Kegiatan Nama 
Proses 

Waktu Operasi 
Kerja (detik) 

Waktu 
Tersedia 
(detik) 

Beban Kerja 

1 Memasukkan Produk pada Jig Loading 1 4,97 5 0,994 Mengencangkan Produk pada Jig Loading 2 

2 Membersihkan Produk Loading 3 4,81 5 0,964 Membersihkan Produk Loading 4 
3 Melepaskan Produk dari Jig Unloading 1 3,03 5 0,606 
4 Memasukkan Produk ke Wadah Unloading 2 3,75 5 0,750 

 
Alternatif Desain Jig Usulan 
Terdapat beberapa batasan dalam melakukan desain jig, yaitu: 
- Memilih desain jig dengan kapasitas terbanyak dengan kecepatan konveyor yang sama 
- Ukuran tempat untuk memasang produk yaitu 14,5 cm x 7,25 cm 
- Tinggi stik 20 cm dengan jarak batas atas lubang dengan jig 25 cm 
- Pada lintasan konveyor terdapat lubang yang membatasi ruang setiap proses dengan ukuran 

30 cm x 30 cm, sehingga desain jig tidak diperbolehkan untuk melebihi ukuran tersebut. 
Untuk desain jig dengan posisi produk berdiri atau vertikal terdapat beberapa pilihan yang 
memungkinkan. Dengan selisih 4 stik, waktu yang dibutuhkan yaitu 5 detik. Maka setiap stik 
waktu yang dibutuhkan yaitu: 
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑡𝑖𝑘 = 1

4
𝑥 5 detik = 1,25 detik 

Dengan waktu efektif tersedia 22324 detik, maka: 
 Desain jig dengan 4 produk/jig 

 
Gambar 7. Diameter Desain Jig dengan 4 Produk per Jig 
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Dengan 4 produk/jig, diperoleh: 
Diameter putar                 = 11,291 cm 
Jarak antar jig yang mungkin      = 15 cm (3 stik) 
Waktu konveyor untuk 3 stik      = 3 x 1,25   = 3,75 detik 
Maka, 

Kapasitas produksi mesin =
22324 detik

3,75 detik
 x 4 produk = 23.812,26 ≈ 23.812 produk 

 

Tabel 10. Rekap Perhitungan Kapasitas dengan Beberapa Produk per Jig 

Jumlah Produk per 
Jig Diameter Putar (cm) Selisih stik Waktu per Jig Output per Hari 

4 11,291 3 (15 cm) 3,75 detik 23812 unit 
5 15,158 4 (20 cm) 5 detik 22324 unit 
6 18,078 4 (20 cm) 5 detik 26788 unit 
7 20,025 5 (25 cm) 6,25 detik 25002 unit 

Pada perhitungan kapastitas produksi dengan beberapa produk per jig, jumlah output maksimal 
yaitu 6 produk per jig dengan output total sebesar 26788 unit. 

 
Desain Jig Usulan 

 
Gambar 8. Tampilan 3D Usulan Desain Jig Baru 

 
 

 

Gambar 9. Tampilan 2D Usulan Desain Jig Baru 
 

Perhitungan Jumlah Operator Untuk Desain Jig Usulan 
Dengan usulan desain jig baru yang setiap jignya terdapat 6 produk ini produktivitas mesin 
akan meningkat. Untuk menyesuaikan output produk yang diharapkan dibutuhkan lebih 
banyak operator. Pada operasi kerja saat ini terdapat 6 operator dengan 2 operasi kerja manual 
oleh operator pada mesin, yaitu loading dan unloading. Berikut merupakan waktu untuk 
setiap proses berdasarkan perhitungan waktu baku proses kerja saat ini: 

Tabel 11. Waktu Proses pada Desain Jig Baru 
No Elemen Kerja Waktu (detik) 

1 Memasukan Produk pada Dudukan 2,37 
2 Membersihkan 2,41 
3 Memasang Produk pada Jig 2,37 
4 Mengambil Produk 3,03 
5 Melepas Produk 3,75 
Total Waktu 13,93 
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Jumlah operator minimal yang diperlukan yaitu: 

𝑁 =  𝑃 𝑥 𝑊𝑏
𝐷𝐸

 =  26788 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑥 13,93 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
22324 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

 =  16,712 ≈ 17 
Untuk menentukan jumlah operator tiap elemen kerja perlu dilakukan perhitungan beban kerja. 
Berikut merupakan perhitungan beban kerja setiap elemen kerja: 

Beban Kerjaelemen kerja 1  = 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 1 𝑥 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎

 = 2,37 𝑥 26788
22324

   = 2,840 

 
Tabel 12.  Rekap Perhitungan Beban Kerja Operator Desain Jig Baru 

No Elemen Kerja Waktu (detik) Beban Kerja Usulan Jumlah Operator 
1 Memasukan Produk pada Dudukan 2,37 2,840 3 
2 Memasang Produk pada Jig 2,37 2,840 3 
3 Membersihakan Produk 2,41 2,894 3 
4 Mengambil Produk 3,03 3,636 4 
5 Melepas Produk 3,75 4,501 5 

Jumlah 13,93  18 
 
Dengan desain jig baru, jumlah operator usulan yaitu 18 operator. Jumlah 6 produk per jig 
merupakan jumlah produk maksimal. Hal ini akan cocok diterapkan jika permintaan produk 
tinggi atau mencapai kapasitas maksimal yaitu 26788 unit per hari. Namun jika permintaan lebih 
kecil dari target maksimal, artinya lebih kecil dari 26788 unit per hari, jumlah 18 operator 
merupakan suatu pemborosan. Untuk menentukan jumlah operator dan jumlah produk per jig 
yang optimal harus mempertimbangkan target produksi.  
 
Peningkatan Produksi Smartphone 
Berdasarkan data peramalan, permintaan produk smarthopne polytron meningkat. Untuk 
mencapai 9059 unit per hari produk baik. Maka kebutuhan input setiap mesin pada unit painting 
untuk proses pengecatan battery cover smartphone dengan mempertimbangkan probabilitas 
defect yaitu: 
 
Mesin UV top coat: 

𝑃 =
𝑃𝑔

1 − 𝑃𝑑
=

9059
1 − 0,196

= 11.278,195 ≈ 11.279 𝑢𝑛𝑖𝑡 

Mesin pad printing: 

𝑃 =
𝑃𝑔

1 − 𝑃𝑑
=

11.279
1 − 0,035

= 11.688,083 ≈ 11.689 𝑢𝑛𝑖𝑡 

Besaran input untuk mesin UV base coat adalah sebagai berikut. 

𝑃 =
𝑃𝑔

1 − 𝑃𝑑
=

11.689
1 − 0,001

= 11.700,701 ≈ 11.701 𝑢𝑛𝑖𝑡 

 
 

  
 

 

 
 

 P0 = 11701
1

2
3

Pd = 2

Pd = 410

Pd = 2279

P1 = 11701 P2 = 11689 P3 = 11279

Pg,3 = 9000
Pg,2 = 11279Pg,1 = 11689

 
Gambar 10. Diagram Input-Output Mesin berdasarkan Probabilitas Cacat 
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Tabel 13. Kemampuan Produksi dengan Target Produk per Mesin 
No Nama Mesin Kemampuan Produksi Produk Baik per 

Hari 
Target Produk Baik per 

Hari 
1 PU Base Coat 4459 11689 
2 Pad Printing 3376 11279 
3 UV Top Coat (target 3860 9000 

 
Dengan target produksi 11689 dan mempertimbangkan probabilitas defect, maka jumlah unit 
yang harus diproduksi pada mesin PU base coat yaitu sebanyak 11701 unit per hari. Berikut 
merupakan perhitungan kapasitas dan jumlah usulan operator jika setiap jig diisi beberapa 
produk: 

 Kapasitas untuk 2 produk per Jig 
Waktu efektif  = 22324 detik 
Waktu per jig  = 5 detik 
Unit per jig  = 2 
Maka, Kapasitas = 22324 detik

5 detik
 x 2 unit = 8929,6 ≈ 8929  

 Kapasitas untuk 3 produk per Jig 
Waktu efektif  = 22324 detik 
Waktu per jig  = 5 detik 
Unit per jig  = 3 
Maka, Kapasitas = 22324 detik

5 detik
 x 3 unit = 13394,4 ≈ 13394  

Tabel 14. Rekap Perhitungan Kapasitas untuk Beberapa Produk per Jig 
Jumlah Produk per 

jig Output 

2 8929,6 ≈ 8929 
3 13394,4 ≈ 13394 
4 17859,2 ≈17859 
5 22324 
6 26788,8 ≈ 26788 

 
 
Kesimpulan 
Pengukuran waktu kerja dilakukan untuk menentukan jumlah operator optimal pada mesin PU 
base coat. pada mesin ini terdapat 5 operasi kerja manual yang terdiri dari loading dan unloading 
yang saat ini dioperasikan oleh 6 operator. Operasi kerja loading terdiri dari Meletakan produk 
pada jig (Loading 1); Mengencangkan produk pada jig (Loading 2); dan Membersihkan produk 
dari debu (Loading 3). Sementara proses unloading terdiri dari Melepaskan produk dari jig 
(Unloading 1) dan Mengambil produk dari jig untuk diletakan pada wadah (Unloading 2). 
Waktu baku yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data masing-masing secara berurutan yaitu 
2,37 detik; 2,60 detik; 2,41 detik; 3,03 detik, dan 3,75 detik dengan total waktu proses sebesar 
16,68 detik.  
 
Berdasarkan perhitungan waktu baku dan perhitungan beban kerja, operator optimal yang 
dibutuhkan dengan menggunakan metode yang ada saat ini yaitu 4 operator. Untuk 
meninbgkatkan produktivitas, pengembangan perlengkapan dilakukan dengan mendesain ulang 
jig produk. Saat ini hanya terdapat 1 produk untuk satu jig, sehingga output maksimal 
berdasarkan waktu yang tersedia hanya sebesar 4464 unit/hari. Berdasarkan perhitungan diamter 
dana kapasitas mesin, output maksimal dapat diperoleh dengan desain jig 6 unit/jig dengan 
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output maksimal 26.788 unit/hari dan membutuhkan 18 operator jika operasi kerja dilakukan 
dengan menggunakan metode kerja saat ini. 
 
Berdasarkan data permintaan produksi dan peramalan, produksi meningkat sebesar 9059 unit. 
Untuk mencapai terget 9059 unit/hari, solusi optimal yaitu menerapkan produksi dengan 2 
unit/jig, kebutuhan pekerja optimal yaitu 8 pekerja yang terdiri dari 7 operator dan 1 pengawas, 
overtime selama 2 jam. 
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