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ABSTRAK 

 
Salah satu aktifitas dalam menciptakan kualitas agar sesuai standar adalah dengan menerapkan sistem pengendalian kualitas yang tepat 

yang mempunyai tujuan dan tahapan yang jelas serta memberikan inovasi dalam melakukan pencegahan dan penyelesaian-penyelesain 

masalah yang dihadapi perusahaan. Kegiatan pengendalian kualitas dapat membantu perusahaan mempertahaankan dan meningkatkan 

kualitas produknya dengan melakukan pengendalian terhadap tingkat kerusakan produk (produck defect) sampai pada tingkat kerusakan nol 

(zero defect). Oleh karena itu kegiatan pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan mulai dari bahan baku, selama proses produksi 

berlangsung sampai pada produk akhir dan disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan 

PT. Totoku Indonesia sebagai perusahaan manufacture yang memproduksi kabel printer dalam menjalankan kegiatan bisnisnya telah 

menerapkan sistem pengendalian kualitas produksi, perusahaan bahkan telah meraih sertifikat ISO 9001 : 2008 CERT No. QEC22137 dari 

PT SAI GLOBAL INDONESIA sebagai pengakuan bahwa perusahaan telah menerapkan manajemen mutu yang baik dan sesuai dengan 

pedoman standar mutu yang berlaku, Akan tetapi pada aspek kualitas produk masih terdapat produk yang kualitasnya buruk, oleh karena itu 

untuk menganalysis bagaimana kualitas produk tersebut, penulis mengambil judul “ ANALISA PENGENDALIAN KUALITAS FLAT 

FLEXIBEL CABLE (FFC) DENGAN MENGGUNAKAN PETA X DAN R DI PT TOTOKU INDONESIA” Penyusun meneliti di PT Totoku 

Indonesia yang memproduksi Flexible Flat Cabe (FFC) atau cable printer dengan main costomer nya adalah PT Indonesia Epson Industri 

dengan seberapa besar rasio rejeck dalam proses produksi dengan menggunakan peta Kendal X dan R dengan penganalisan menggunakan 

diagram pareto, diagram fishbone dan table FMEA proses untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya ke cacatan dan ususlan atau perbaikan 

dalam prosesnya nanti 

 

 

1. Pendahuluan 

 Dunia bisnis sekarang ini perkembangannya terus 

meningkat pesat sekalipun berada dalam kondisi 

perekonomian yang cenderung tidak stabil yang tentu saja 

hal tersebut dapat berdampak pada persaingan bisnis yang 

semakin kompetitip, salah satu cara agar bisa bertahan dan 

memenangkan kompetisi tersebut adalah dengan cara 

memberikan perhatian penuh terhadap kualiktas produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

Salah satu aktifitas dalam menciptakan kualitas agar sesuai 

standar adalah dengan menerapkan sistem pengendalian 

kualitas yang tepat yang mempunyai tujuan dan tahapan 

yang jelas serta memberikan inovasi dalam melakukan 

pencegahan dan penyelesaian-penyelesain masalah yang 

dihadapi perusahaan. Kegiatan pengendalian kualitas dapat 

membantu perusahaan mempertahaankan dan meningkatkan 

kualitas produknya dengan melakukan pengendalian 

terhadap tingkat kerusakan produk (product defect) sampai 

pada tingkat kerusakan nol (zero defect). Oleh karena itu 

kegiatan pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan 

mulai dari bahan baku, selama proses produksi berlangsung 

sampai pada produk akhir dan disesuaikan dengan standar 

yang telah ditetapkan 

 Permasalahan kualitas produk telah mengarah pada taktik 

dan strategi perusahaan secara menyeluruh dalam rangka 

untuk memiliki daya saing dan bertahan terhadap persaingan 

global dengan produk perusahaan lain (La Hatani, 2007). 

Kualitas suatu produk bukanlah suatu yang serba kebetulan 

(occur by accident) (Suryadi Prawirosentono, 2007). 

Kualitas dapat diartikan sebagai tingkat atau ukuran 

kesesuaian suatu produk dengan pemakainya, dalam arti 

sempit kualitas diartikan sebagai tingkat kesesuaian produk 

dengan standar yang telah ditetapkan (Juita Alisjahbana, 

2005). Jadi kualitas yang baik akan dihasilkan dari proses 

yang baik dan sesuai dengan standar kualitas yang telah 

ditentukan berdasarkan kebutuhan pasar. 

 PT. Totoku Indonesia sebagai perusahaan manufacture 

yang memproduksi kabel printer dalam menjalankan 

kegiatan bisnisnya telah menerapkan sistem pengendalian 

kualitas produksi, perusahaan bahkan telah meraih sertifikat 

ISO 9001 : 2008 CERT No. QEC22137 dari PT SAI 

GLOBAL INDONESIA sebagai pengakuan bahwa 

perusahaan telah menerapkan manajemen mutu yang baik 

dan sesuai dengan pedoman standar mutu yang berlaku, 

berbagai program telah dilakukan oleh perusahaan sehingga 

dapat menghasilkan produk yang baik sesuai dengan standar 

kualitas yang telah ditetapkan 

 Bila melihat dari data diatas,  oleh karena itu 

untuk mengetahui bagaimana kualitas produk 

tersebut,  penulis mengambil judul “ Pengendalian 

Kuali tas Flexible Flat  Cable (FFC) Dengan  

Menggunakan Peta X dan R di PT Totoku 

Indonesia”  

2. Langkah-langkah Pengendalian Kualitas 

 Pengendalian kualitas harus dilakukan melalui proses 

yang terus-menerus dan berkesinambungan. Proses 

pengendalian tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan 

melalui penerapan PDCA (plan – do – check – action) yang 

diperkenalkan oleh Dr. W Edwards Deming, seorang pakar 

kualitas ternama berkebangsaan Amerika Serikat, sehingga 

siklus ini disebut siklus deming (Deming Cycle/Deming 

Wheel). 

 Siklus PDCA umumnya untuk mengetes dan 

mengimplementasikan perubahan-perubahan untuk 

memperbaiki kinerja produk,  proses atau suatu sistem 

dimasa yang akan datang. 
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Gambar 2.1 

Siklus PDCA 

 

 

Sumber : Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano and Robert Jacobs, 2001 

Penjelasan dari tahap-tahap dalam siklus PDCA adalah 

sebagai berikut (M.N. Nasution, 2005:32) : 

1. Menggambarkan rencana (Plan) 

 Merencanakan spesifikasi, menetapkan spesikasi atau 

standar kualitas yang baik, memberi pengertian kepada 

bawahan akan pentingnya kualitas produk, pengendalian 

kualitas secara terus-menerus dan berkesinambungan 

2. Melaksanakan rencana (Do) 

 Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara 

bertahap, mulai dari skala kecil dan pembagian tugas 

secara merata sesuai dengan kapasitas dan kemampuan 

dari setiap personil. Selama dalam melaksanakan rencana 

dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sasaran dapat 

tercapai. 

3. Memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai (Check) 

Memeriksa atau meneliti merujuk pada penetapan apakah 

pelaksanaannya berada dalam jalur, sesuai dengan 

rencana dan memantau kemajuan perbaikan yang 

direncanakan. Membandingkan kualitas hasil produksi 

dengan standar yang telah ditetapkan, berdasarkan 

penelitian diperolehdata kegagalan dan kemudian 

ditelaah penyebab kegagalannya. 

4. Melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan 

(Action) 

Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu, yang 

didasarkan hasil analisi diatas. Penyesuaian ini berkaitan 

dengan standarisasi prosedur baru guna menghindari 

timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan 

sasaran baru bagi perbaikan berikutnya. 

 Untuk melaksanakan pengendalian kualitas, terlebih 

dahulu perlu dipahami beberapa langkah dalam 

melaksanakan pengendalian kualitas. Menurut Roger G. 

Schroeder (2007:173) untuk mengimplementasikan 

perencanaan, pengendalian dan pengembangan kualitas 

diperlukan langka-langkah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi karakteristik (atribut) kualitas. 

2. Menetukan bagaimana cara mengukur setiap karakteristik 

3. Menetapkan standar kualitas 

4. Menetapkan program inspeksi 

5. Mencari dan memperbaiki penyebab kualitas yang rendah 

6. Terus-menerus melakukan perbaikan 

2.1.Tahapan Pengendalian Kualitas 

 Untuk memperoleh hasil pengendalian kualitas yang 

efektif, maka pengendalian terhadap kualitas suatu produk 

dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik-teknik 

pengendalian kualitas. Menururt Suyadi Prawirosentono 

(2007:72), terdapat beberapa standar kualitas yang bisa 

ditentukan oleh perusahaan dalam upaya menjaga output 

barang hasil produksi diantaranya : 

1. Standar kualitas bahan baku yang akan digunakan. 

2. Standar kualitas proses produksi (mesin dan tenaga kerja 

yang melaksanakannya 

3. Standar kualitas barang setengah jadi 

4. .Standar kualitas barang jadi 

5. Standar administrasi, pengepakan dan pengiriman produk 

akhir tersebut sampai ke tangan konsumen 

Dikarenakan kegiatan pengendalian kualitas sangatlah 

luas, untuk itu semua pengaruh terhadap kualitas harus 

dimasukan dan diperhatikan. Secara umum menurut Suyadi 

Prawirosentono (2007:74), pengendalian atau pengawan 

akan kualitas sisuatu perusahaan manufaktur dilakuakn 

secara bertahap meliputi hal-hal sebagai berikut. 

1. Standar kualitas bahan baku yang akan diguinakan  

2. Stanndar kualitas proses produksi (mesin dan tenaga 

kerja yang melaksanakannya) 

3. Standar kualitas barang setengah jadi 

4. Standar kualitas barang jadi 

5. Standar administrasi, pengepakan dan pengiriman produk 

akhir sampai ke tangan konsumen 

Dikarenakan kegiatan pengendalian kualitas sangatlah 

luas, untuk itu semua pengaruh terhadap kualitas harus 

dimasukan dan diperhatikan. Secara umum menurut Suyadi 

Prawirosentono (2007;74), pengendalian atau pengawasan 

akan kualitas disuatu perusahaan manufaktur dilakukan 

secara bertahap meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Pemerikasaan dan pengawasan kualitas bahan mentah 

(bahan banku, bahan baku penolong dan sebagainya), 

kualitas bahan dalam proses dan kualitas produk jadi, 

demikian pula standar jumlah dan komposisinya. 

2. Pemerikasaan atas produk sebagai hasil proses 

pembuatan, hal ini berlaku untuk barang setengah jadi 

maupun barang jadi. Pemeriksaan yang dilakukan 

4. Act 1. Plan 

2. Do 3. Check 
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tersebut memberi gambaran apakah proses produksi 

berjalan seperti yang telah ditetapkan atau tidak. 

3. Pemeriksaan cara pengepakan dan pengiriman barang ke 

konsumen. Melakukan analisa fakta untuk mengetahui 

penyimpangan yang mungkin terjadi. 

4. Mesin, tenaga kerja dan fasilitas lainnya yang dipakai 

dalam proses produksi harus juga diawasi sesuai dengan 

standar kebutuhan. Apabila terjadi penyimpangan, harus 

segera dilakukan koreksi agar produk yang dihasilakan 

memenuhi standar yang direncanakan. 

Sedangkan Sofjan Assauri (1998;210) menyatakan 

bahwa tahapan pengendalian /pengawasan kualitas terdiri 

dari 2 (dua) tingkatan antara lain : 

1. Pengawasan selama pengolahan (proses) 

 Yaitu dengan mengambil contoh atau sample produk 

pada jarak waktu yang sama dan dilanjutkan dengan 

pengecekan statistik untuk melihat apakah proses dimulai 

dengan baik atau tidak. Apabila mulainya salah, maka 

keterangan kesalah ini dapat diteruskan kepada pelaksana 

semula untuk penyesuain kembali 

 Pengawasan yang dilakukan hanya terhadap sebagian 

dari proses, mungkin tidak ada artinya bila tidak diikuti 

dengan pengawasan pada bagian lain. Pengawasan 

terhadap proses ini termasuk pengawasan atas bahan-

bahan yang akan digunakan untuk proses. 

2. Pengawasan atas barang hasil yang telah diselesaikan. 

 Walaupun telah diadakan pengawasan kualitas dalam 

tingkat-tingkat proses, tetapi hal ini tidak dapat menjamin 

bahwa tidak ada hasil yang rusak atau kurang baik 

ataupun tercampur dengan hasil yang baik. Untuk 

menjaga supaya hasil barang yang cukup baik atau paling 

sedikit rusaknya, tidak keluar atau lolos dari pabrik 

sampai ke konsumen/pembeli, maka diperlukan adanya 

pengawasan atau produk akhir 

2.3  Pengendalian Kualitas Dengan Menggunakan Peta X 

dan R 

X Chart atau Mean Chart, memvisualisasikan fluktuasi 

rata-rata sampel dan rata-rata dari rata-rata sampel kemudian 

akan menunjukkan bagaimana penyimpangan rata-rata 

sampel dari rata-ratanya. Penyimpangan ini akan memberi 

gambaran bagaimana konsistensi proses. Semakin dekat 

rata-rata sampel ke nilai rata-ratanya maka proses cenderung 

stabil, sebaliknya maka proses cenderung tidak stabil. Dalam 

formulasi berikut, tampak bahwa X Chart Bar juga 

memasukkan variabel R rata-rata. Peta kendali X Bar dapat 

digunakan untuk: 

1. Memantau perubahan suatu sebaran atau distribusi suatu 

variable asal dalam hal lokasinya (pemusatannya) 

2. Apakah proses masih berada dalam batas-batas 

pengendalian atau tidak. 

3. Apakah rata-rata produk yang dihasilkan sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan. 

A. Berikut langkah dalam pembuatan Peta Kendali X bar (X 

bar Chart) 

1. Tentukan ukuran subgrup atau subgroup size atau sampel 

pada subgroup atau jumlah produk yang diobservasi 

setiap kali melakukan observasi (n) antara 2 sampai 10. 

2. Tentukan banyaknya subgrup  (k atau N)  

3. Hitung nilai rata-rata dari setiap subgrup, yaitu X. 

 Dimana rumus rata-rata X adalah sebagai berikut : 

Xni =   Xi 

            Ni 

Dimana : 

Xni : Rata-rata X pada subgrup sample ke I 

N1 : Banyaknya sampe pada subgrup ke I (sample size) 

Xi : Jumlah nilai X pada subgrup sample ke i 

4. Hitung nilai rata-rata seluruh X bar  yang merupakan 

center line (CL), Batas Kendali Atas (UCL) dan Batas 

Kendali Bawah (LCL) untuk peta kendali X bar : 

 

 

 

 

 

 

  

CL : X = X 

       N 

UCL = X + (A2 * R) 

LCL = X – (A2 * R) 

Dimana :  

CL = Center Line = Garis Nilai Tengah 

UCL = Upper Control Limit = Batas Pengendalian Atas 

(BPA) 

LCL = Lower Control Limit = Batas Pengendalian Bawah 

(BPB) 

A2 = Nilai Tetapan 
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Tabel 2.1 Tabel Konstanta 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Grafik R-chart 

 

Gambar 2.3 Contoh Grafik X-bar 

 

2.4 Pengertian Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) 

 FMEA adalah suatu alat perencanaan mutu yang 

digunakan untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi 

potensi kegagalan atau kerusakan produk atau proses. 

Dengan menggunakan FMEA, kita dapat secara sistematis 

melakukan identifikasi, analisa, prioritas dan 

mendokumentasikan bentuk potensi kegagalan, akibat yang 

ditimbulkan terhadap system, proyek atau proses dan 

mencegah kegagalan dimasa mendatang. 

 Penggunaan FMEA hampir tidak terbatas. Awalnya 

penggunaan FMEA pada tujuan pengamanan (safety FMEA) 

dalam aktivitas ruang angkasa. Safety FMEA pada beberapa 

perusahaan saat ini disebut sebagai “Analisa bahaya/hazard 

analisys”. FMEA saat ini telah menyebar kedalam dunia 

manufacturing, design, administrative, dan keuangan sebagai 

upaya untuk mengeliminasi kesalahan dan mengurangi 

kegagalan serta keluhan pelanggan. Selain itu FMEA telah 

lebih dahulu digunakan dalam software design. Bilamana 

kita menerapkan  FMEA pada tahap awal digunakan dalam 
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life cycle produk atau proses, maka kita akan mendapatkan 

hasil yang lebih positive. 

 Sebelum menerapkan FMEA, kta harus mempersiapkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Kita harus mempunyai suatu team yang memadai 

(diutamakan crossfunctional) dan memilih ketua team. 

Seluruh anggota haruslah mengetahui milik siapa FMEA 

itu. 

2. Kita harus menentukan proses, produk atau defect yang 

akan dipelajari. Untuk proses, sangatlah baik jika 

dilengkapi dengan proses flow diagram, untuk produk, 

dapat dilengkapi dengan blueprint atau prototype. 

3. Kita harus dengan jelas menentukan batasan FMEA 

termasuk batasan waktu, batasan produk, anggaran, 

sumber daya yang digunakan, format laporan, 

pengembangan laporan akhir ataupun batasan lainnya. 

4. Kita juga harus mempertimbangkan ukuran masalah. Bila 

lingkup pekerjaan terlalu besar untuk satu FMEA, maka 

lebih menguntungkan bila memecah masalah menjadi 

beberapa bagian yang lebih kecil. 

2.5 Aktivitas Pengendalian Kualitas PT Totoku 

Indonesia 

 Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, maka 

perusahaan dituntut untuk dapat menghasilkan produk yang 

berkualitas tinggi, sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan dan permintaan konsumen. Oleh 

karena itu, maka perusahaan harus melaksanakan kegiatan 

pengendalian kualitas secara terus-menerus terhadap produk 

yang dihasilkannya. 

Dalam mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan PT 

Totoku Indonesia melaksanakan aktivitas pengedalian 

kualitas , pengendalian kualitas yang dilakukan oleh 

perusahaan meliputi tiga tahapan antara lain : 

1. Pengendaliaan kualitas terhadap bahan baku 

2. Pengendalian kualitas terhadap proses produksi 

3. Pengendalian terhadap produk jadi 

2.6 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data diambil dari hasil pengechekan proses 

produksi di PT Totoku Indonesia untuk produk TFL100K-

17(18)-0592 (2136237-02) pada bulan oktober 2013 yaitu 

terdiri dari sebagai berikut : 

1. Dimention a 

2. Dimention b 

3. Dimention c 

4. Dimention d 

5. Dimention e (slit) 

6. Dimention H 

7. SUPPORT PLATE (T1) 

8. SUPPORT PLATE ADHESIVE (T1) 

9. SUPPORT PLATE (T2) 

10. Dimention A 

2.7 Pengendalian Kualitas di PT Totoku Indonesia 

 Pengendalian kualitas di PT Totoku Indoneisa pada 

setiap department berbeda-beda, namun mempunyai tujuan 

yang sama yaitu meminimalisasi kegagalan produk atau 

cacat pada semua proses produksi 

 Pengendalian kualitas di PT Totoku Indonesia untuk 

semua divisi dimulai dari pengecekan  material yang dating 

dari supplier yang disebut dengan check incoming dengan 

perbandingan check sepuluh persen dari seribu material yang 

ada, setelah pengechekan selesai dan jumlah cacatnya masih 

dibawah sepuluh persen maka material tersebut dapat 

langsung diserahkan kepada bagian penyimpanan material 

yang disebut warehouse. Namun jika jumlah cacat material 

diatas sepuluh persen maka material tidak diserahkan kepada 

bagian penyimpan namun dikembalikan kepada supplier 

 Semua material yang telah diperiksa oleh QC disimpan 

di warehouse. Dan semua divisi production dapat 

mengambil material di warehouse sesuai waktu yang telah 

ditentukan untuk kemudian masuk ke proses produksi. 

Dalam proses produksi pun pengecekan tetap dilakukan 

ketika proses produksi berjalan dan pada setiap divisi 

ditempatkan dua sampai tiga orang dari divisi quality control 

yang memeriksa hasil proses produksi, jika dari hasil 

pemeriksaan ditemukan cacat dari proses produksi tersebut 

maka operator QC pemeriksa harus melapor kepada operator 

produksi yang bersangkutan dan menghentikan proses 

produksi lalu melapor kepada group leader (GL) atau orang 

yang bertanggung jawab dalam proses produksi dibawah 

supervisor untuk kemudian ditanggulangi dan dicari 

penyebabnya, pengecekan ini bisa disebut pengecekan in-

line atau pengecekan dalam proses produksi 

 Selain pemeriksaan  pada proses produksi pemeriksaan 

pun dilakukan pada saat proses produksi selesai dan siap 

dikirim ke konsumen, pemeriksaan ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa produk ini layak untuk dikirim kepada 

konsumen dan hasil dari pengecekan tersebut dikirimkan 

pula kepada konsumen sebagai jaminan dari hasil bahwa 

produk tersebut telah diperiksa sesuai dengan standar 

kualitas perusahaan 

2.8  Pengolahan Data 

 Dalam memilih suatu masalah paling utama untuk 

ditangani dengan menggunakan check sheet, diagram pareto 

dan control chart. Berikut adalah pokok-pokok bahasan 

masalah antara lain : 

1. Produk jadi (Finish Good) hasil akhir produksi yang 

akan diteliti dengan spesikasi produk yaitu TFL-100K-

17(18)-0592 (2136237-02) 

2. Test Report hasil check sheet proses pengecekan  

3. Working Instruction Card yaitu prosedur dalam proses 

pembuatan produk untuk menganalisa dalam proses 

apakah yang berpotensi terjadi cacat 

 

2.9 Check Sheet 

Berikut adalah hasil check sheet dari test report yang 

dilakukan di PT Totoku Indonesia untuk produk finish good 

TFL-100K-17(18)-0592 dari tanggal 01 oktober 2013 samapi 

dengan 31 oktober 2013 dengan 27 kali observasi,  10 
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1. Support Plate (T1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan table diatas dapat diketahui 

             g 

 _          Xi 

 R  =    i = 1        =  Centre Line untuk pengendali Range 

              N 

_ 

R  =    9.5   =  0.35 

           27 

Setelah diketahui range rata-rata untuk dimention a, maka dapat diketahui batas pengendalian tingkat keakurasian 

proses ini adalah sebagai berikut 

                 _ 

UCL R  = R * D4 

 

UCL R  = 0.35 (2.114) = 0.74 

               _ 

LCL R = R * D3 

 

LCL R = 0.35     (0)     =  0 
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Setelah peta pengedalian proses keakurasian dapat diketahui maka dilanjutkan menuju pada tingkat pengedali rata-

rata sebagai berikut : 

              g 

 =          Xi 

 X  =    i = 1       =  Centre Line untuk pengendali X Rata-rata 

              N 

= 

X =   403.4    =  14.94 

           27 

         _     =             _ 

UCL X = X +A2 * R   

         _      

UCL X = 14.94 + 0.577*(0.35) = 15.1 

         _     =             _ 

LCL X = X - A2 * R   

         _      

UCL X = 14.94 - 0.577 * (0.35) =  14.7 

 

Dari hasil perhitungan diatas dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut : 

 

 

 
 

Gambar 2.4 Grafik Peta Kendali X Bar untuk Support Plate (T1) 

 

 

 
 

 

 

 Gambar 2.5Grafik Peta Kendali R Chart untuk Support Plate (T1) 
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2.10 Analisa Sebab-sebab Terjadinya Rasio Reject 

Berdasarkan analisa diatas yang memiliki rasio reject paling 

tinggi diantara test item lainya adalah dimenstion b, 

dimention h dan support plate adhesive (T1) dan untuk  

mengetahui penyebab-penyebab terjadinnya rasio reject 

dimensi yang besar pada ke 3 item tersebut penulis 

menganalisa sebab-sebabnya dengan  menggunakan metode 

Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) berikut 

analisnya yang digambarkan dalam diagram fishbone seperti 

dan table FMEA pada gambar dibawah ini : 
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2.11 Countermeasure / Usulan Perbaikan 

Dari hasil ananlisi table diatas dengan 

menggunakan metode FMEA, terdapat 2 proses yang 

menunjukan skor tertinggi yang menunjukan potensi 

kecacatan paling tinggi, yang itu pada proses cutting untuk 

test item Support Plate (TI) pada langkah No. 3 yaitu 

buka/tutup dan geser stopper dan langkah No.6 yaitu sensor 

cutting dengan skor 36, berikut usulan perbaikan pada proses 

tersebut 

1. Countermeasure pada proses cutting sensor 

a. Melakukan pengontrolan secara berkala setiap mulai 

proses cutting sensor dan di cek setiap 1 jam sekali 

untuk menghindari FFC penyok karena cutter yang 

karat/ng 

b. Mengisi check sheet untuk hasil prosesnya 

c. Pastikan GL melakukan pengawas an dan 

pengontrolan untuk setiap mesin 

d. Dibuatkan one point lesson dan dipasang di tiap 

mesin 

e. Re-training operator secara berkala 

2. Countermeasure pada proses buka/tutup dan geser 

stopper 

a. Cek stopper setiap ,ulai bekerja dan pastikan 

marginnya sesuai spect 

b. Posisi roll penutup harus dibersihkan setiap hari 

c. Check mesin secara berkala per 50 pcs  

d. Dibuatkan one point lesson dan dipasang di tiap 

mesin 

e. Re-training operator secara berkala 

 

3. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengamatan pada proses pengukuran 

pengendalian kualitas untuk model TFL-100K-17(18)-592 

dari 10 test iem yang dilakukan dan bila dilihat berdasarkan 

rangking diagram pareto diatas, terdapat 3 test item yang 

memiliki potensi reject yang paling tinggi yaitu  

1. Dimention b 

2. Dimention h  

3. Support plate adhesive (TI)  

 Dari ketiga test item diatas penulis melakukan penelitian 

dengan menggunakan peta kendali X dan R dan analisa 

dengan menggunakan table Failure Mode And Effect 

Analysis (FMEA), setelah melakukan analysis sebab-sebab 

terjadinya rasio reject, penulis melakukan usulan agar 

potensi reject atau kecacatan dapat diminimalisir sebagai 

berikut 

1. Perbaikan dalam Mesin 

a. Dalam proses supply material FFC, Kunci L harus 

diganti secara berkali agar FFC dan paper roll tidak 

rusak 

b. Pada proses forming stopper dalam jig harus lebih 

kuat agar dalam proses pelipatan FFC selalu ada 

dalam posisi centre 

c. Menggunakan mesin punching baru dan ada proses 

pengecekan dimensi setelah proses punching 

2. Perbaikan dalam Man Power 

a. Re-training operator secara berkala 

b. Pastikan setiap operator menggunakan sarung tangan 

dalam pengambilan/memasukan material kedalam 

mesin untuk menghindari kecacatan produk 

3. Perbaikan dalam Methode 

a. Dibuatkan one point lesson untuk setiap proses 

aktivitas  

b. Dibuatkan standar speed untuk tiap-tiap model  

c. Menambahkan proses checking setelah proses 

punching di JIG 

d. Selalu sedia scale untuk memastikan ukuran produk 

atau proses double check setiap selesai proses 

produksi 

4. Perbaikan Dalam Material 

a. Ganti cutter dan bantalan setiap hari untuk 

menghindari cutter berkarat 

b. Pastikan dies tidak bergerigi agar dalam proses 

pemipihan konduktor  

 

3.1 Saran 

Beberapa saran yang diajukan oleh penulis agar dapat 

memperbaiki proses pengendalian kualitas di PT Totoku 

Indonesia untuk model 100K-17(18)-0592 adalah sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi peta kendali X dan R dapat dijadikan acuan 

dalam mengatasi masalah kecacatan dalam aktivitas 

pengendalian kualitas di PT Totoku Indonesia 

2. Dapat memberikan arahan dan tambahan reffrensi bagi 

kalangan akademis untuk keperluan studi dan penelitian 

selanjutnya mengenai topic permasalahan yang sama. 
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