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ABSTRAK 

Perkembangan industri menuntut para produsen barang maupun jasa untuk memberikan produk terbaik dalam usaha 

memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini ditunjukan oleh para produsen dengan cara meningkatkan kualitas dari sebuah 

barang hasil produksi.  

Metode yang digunakan dalam pengendalian kualitas salah satunya adalah seven tools, penerapan metode seven tools 

dalam menjalankan proses produksi melalui beberapa tahapan. Masalah apa yang terjadi, rencana dalam menyelesaikan 

masalah yang timbul, pengumpulan data, investigasi mengenai masalah apa yang terjadi dilapangan, pengolahan data dan 

langkah perbaikan apa yang didapat dalam memperbaiki serta menyelesaikan masalah yang terjadi. 

Komponen pengendalian kualitas dalam hal ini harus menyeimbangkan terhadap usaha perbaikan yang ada. Tujuan dari 

proses ini dilakukan untuk memperoleh produk yang sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ada. 

Tujuan lain dari pengendalian kualitas adalah untuk mengurangi kesalahan yang terjadi dan proses produksi dapat 

diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam melaksanakan proses pengendalian kualitas dengan perbaikan terus-

menerus, barang hasil dengan kualitas baik adalah tujuan utama. Hal tersebut dapat terwujud dengan implementasi jika 

terjadi masalah, identifikasi masalah, pengumpulan data, mengolah data serta analisis data yang akhirnya dapat dilakukan 

upaya perbaikan. 

 

1. Pendahuluan 
 PT Nissan Motor Indonesia (NMI) adalah perusahaan 

asal Jepang, merupakan industri manufaktur yang bergerak 

dalam bidang otomotif. Produk yang dihasilkan adalah unit 

kendaraan pribadi, mobil. Pengendalian kualitas 

memberikan dampak besar dalam proses produksinya. 

Masukan yang didapatkan dari konsumen menjadi tolak ukur 

apakah sistem pengendalian kualitas yang dijalankan sudah 

berjalan dengan baik. Alasan yang mendasari mengapa 

pengembangan terhadap sistem pengendalian kualitas harus 

terus dilakukan agar barang hasil produksi sesuai dengan 

harapan konsumen. Dalam mencapai keinginannya 

mengedepankan kualitas, produk PT Nissan Motor Indonesia 

juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas hasil 

produksi dengan adanya perbaikan dari segala aspek yang 

menunjang sistem pengendalian kualitas. 

 Penerapan sistem pengendalian kualitas diharapkan dapat 

membawa produk PT Nissan Motor Indonesia mencapai 

target utama dari penerapan sistem pengendalian kualitas 

yaitu zero defect atau tidak ada cacat (defect) pada barang 

hasil produksi. Namun kenyataanya zero defect belum bisa 

dicapai, sampai saat ini departemen terkait masih mencari 

cara bagaimana memperbaiki sistem pengendalian kualitas 

yang ada. Target yang ingin dicapai dalam pengendalian 

kualitas adalah hasil produksi yang baik. Tapi kenyataannya 

dalam sistem pengendalian kualitas di PT Nissan Motor 

Indonesia masih ditemukannya cacat (defect) pada proses 

akhir inspeksi yaitu proses inspeksi final 2. Hal ini 

menunjukkan perlu adanya perbaikan sistem pengendalian 

kualitas yang ada sebelumnya. 

 Cara yang dicapai dalam meningkatkan kualitas produk 

beragam, mulainya perbaikan sistem pengendalian kualitas 

yang menjadi faktor utama sebuah kualitas produk 

dihasilkan, menciptakan metode baru dalam usaha menjaga 

dan meningkatkan kualitas produk, inovasi serta perbaikan 

terhadap sistem pengendalian kualitas yang sudah ada 

sebelumnya dalam menghasilkan produk baik dan sesuai 

dengan standar pasar sampai dengan usaha peningkatan 

proses pengendalian kualitas. Pada penelitian ini penulis 

ingin mencoba menganalisis sistem pengendalian kualitas 

yang ada di PT Nissan Motor Indonesia dengan metode 

seven tools, dengan harapan bahwa permasalahan yang 

ditemukan dapat diperbaiki dengan analisa pengolahan data 

menggunakan metode seven tools. 

 

2. Landasan Teori  

2.1 Kualitas Secara Umum 
 Kualitas merupakan keadaan untuk kondisi produk 

dimata konsumen, produk yang berkualitas baik adalah 

produk yang dapat memenuhi keinginan konsumennya. 

Dengan menciptakan produk berkualitas maka perusahaan 

dapat meningkatkan jumlah konsumen yang mengkonsumsi 

produk atau minimal mempertahankan konsumen yang ada. 

 Kualitas tidak berarti harus terbaik secara mutlak tetapi 

secara umum dapat diartikan sebagai “terbaik dalam batas-

batas kondisi yang diinginkan oleh pemakai.” Menurut A.V. 

Feigenbaum, kualitas didefinisikan sebagai; keseluruhan 

gabungan karakteristik produk dan jasa dari pemasaran, 

rekayasa, pemikiran dan pemeliharaan yang membuat 

produk dan jasa yang digunakan memenuhi harapan-harapan 

konsumen. 

Spesifikasi adalah acuan sebuah produk dibuat, artinya bila 

suatu produk tidak memenuhi spesifikasi yang telah 

ditentukan dapat dikatakan bahwa produk tersebut tidak 
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sesuai dengan keinginan konsumen atau produk dengan 

kualitas rendah. 

2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cacat Tidaknya 

Produk  
Terdapat lima faktor dalam prose produksi yang dapat 

mempengaruhi cacat atau tidaknya suatu produk, yaitu: 

1. Pekerja 

 Pekerja didalam melakukan pekerjaannya memerlukan 

adanya kedisiplinan, pendidikan dan training. 

2. Material 

 Pentingnya melakukan pemeriksaan material dari 

sumbernya, yaitu mengenai kualitas bahan yang baru 

diterima. 

3. Mesin 

 Kondisi mesin dan peralatan yang digunakan akan 

menjamin partisipasi dari semua orang. 

4. Metode 

 Metode yang digunakan untuk membantu pekerja dalam 

proses produksi dengan menggunakan garis perakitan 

dan standar kerja. 

5. Lingkungan 

 Dalam menjalankan pekerjaannya pekerja membutuhkan 

lingkungan yang nyaman dan sehat. Hal ini akan 

mempengaruhi kinerja pekerja dalam melakukan 

pekerjaan. 

2.3 Seven Tools 

 Didalam memecahkan suatu masalah terdapat dua cara 

yang berbeda, salah satu cara tersebut digunakan bila ada 

data, yaitu dengan menganalisis data tersebut untuk 

memecahkan masalah tertentu. Sebagian besar masalah yang 

timbul dalam bidang yang berkaitan dalam bidang produksi 

termasuk dalam kategori yang kedua ini. Tujuh alat 

statistikal yang dipakai untuk memecahkan masalah 

analitikal seperti itu dapat dilihat pada uraian dibawah ini. 

A. Diagram Pareto 
 Diagram pareto adalah suatu diagram yang digunakan 

mengidentifikasikan karakteristik kualitas yang 

mendapat prioritas perbaikan dan pengendalian. Diagram 

pareto digunakan untuk menyusun masalah dari data 

yang paling penting sampai yang paling tidak penting. 

Dengan demikian aspek yang paling penting dapat 

diidentifikasi dan usaha untuk memecahkan masalah 

dapat dikonsentrasikan pada aspek tersebut. 

B. Diagram Sebab Akibat (Fishbone Diagram) 
 Dalam sistem pengendalian kualitas terdapat diagram 

yang digunakan untuk mencari penyebab tidak 

terpenuhinya spesifikasi pada karakteristik kualitas 

produk, yaitu diagram sebab akibat (fishbone diagram). 

Selain itu juga dengan menggunakan diagram tersebut 

dapat membantu menanggulangi karakteristik 

penyimpangan kualitas yang ditunjukan oleh peta kendali 

sehingga dapat diketahui cara yang tepat untuk 

mengatasinya. 

C. Histogram 
 Histogram adalah bagian batang jenis khusus yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai 

variasi dalam suatu proses dan berguna untuk mengambil 

keputusan dengan memusatkan perhatian pada upaya 

perbaikan.  

D. Grafik 

 Tujuan dari pembuatan grafik adalah menyatakan data 

dalam bentuk gambar. Dengan membuat grafik 

diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam 

membaca atau dalam menjelaskan data dengan cepat. 

Selain itu juga, dengan melihat grafik dapat dipaparkan 

dengan jelas perbandingan antara data yang satu dengan 

data lainnya yang saling berhubungan. 

E. Lembar Pemeriksaan (Check Sheet) 
 Untuk membantu memudahkan proses pengumpulan data 

diperlukan adanya alat bantu seperti lembar pemeriksaan 

data dimana bentuk dan isinya disesuaikan dengan 

kebutuhan maupun kondisi kerja yang ada dengan 

memperhatikan statifikasi, tetapi harus jelas serta dapat 

diisi dengan mudah dan cepat. 

F. Diagram Alir dan Diagram Pencar 
 Diagram alir adalah diagram yang menjelaskan langkah-

langkah dalam sebuah proses. Diagram alir menunjukkan 

gambaran secara grafik yang terdiri dari simbol-simbol 

alogaritma dalam suatu program dan menyatakan arah 

dari alur program. Diagram pencar digunakan untuk 

melihat korelasi (hubungan) dari suatu penyebab atau 

faktor yang kontinyu terhadap karakteristik mutu dan 

faktor lain. 

G. Peta Kendali 
 Peta kendali adalah suatu peta yang menggambarkan 

keadaan proses produksi yang sedang berlangsung pada 

suatu departemen. Pada peta ini dibuat batas-batas yang 

menunjukan batas kewajaran proses produksi. 

Kegunaan dari peta kendali adalah: 

1. Sebagai alat uji untuk melihat ada tidaknya masalah 

yang menyebabkan perubahan kualitas produk. 

2. Sebagai alat untuk melacak sumber masalah dan 

kesalahan dalam proses produksi. 

3. Sebagai alat untuk mengetahui apakah proses 

produksi berjalan dengan baik (terkendali) atau tidak. 

2.4 Delapan Langkah Pemecahan Masalah  
1. Menentukan Masalah/Tema 

2. Mencari Penyebab Masalah 

3. Menemukan Penyebab Yang Dominan 

4. Menentukan Rencana Perbaikan dan Target 

5. Melaksanakan Perbaikan 

6. Evaluasi Hasil 

7. Standarisasi 

8. Menemukan Masalah Berikutnya 

2.5 Alur Proses Inspeksi 

 Proses inspeksi dimulai saat bagian/part unit tiba, 

pemeriksaan berdasarkan baik atau tidaknya barang yang 

dikirim dan spesifikasi yang ada. Lalu dilanjutkan dengan 

pemasangan bagian utama unit seperti rangka utama dan 

bagian lainnya. Setelah proses pemasangan rangka selesai 

dilakukan inspeksi terhadap pemasangan rangka, 

pemeriksaan berdasarkan jenis unit dan spesifikasi yang ada, 

setelah dinyatakan “ok” maka unit melanjutkan proses 

selanjutnya yaitu proses pewarnaan. Proses pewarnaan 

dilakukan melalui beberapa tahapan, pewarnaan dasar dan 

pewarnaan utama, setelah proses pewarnaan selesai sebelum 

dilakukan pemeriksaan kecacatan unit harus dipastikan 

dalam keadaan kering setelah sebelumnya diberikan 

treatment khusus terhadap unit. Setelah dinyatakan “ok” 

maka unit melanjutkan proses selanjutnya yaitu proses 

pemasangan blok mesin dan instrument pendukung unit, 
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peoses pemasangan ini dilakukan melalui beberapa tahapan 

(station), hal ini bertujuan untuk mempermudah proses 

melalui prosedur yang ada dan mencegah pemasangan 

dilakukan dengan tidak benar. Setelah proses pemasangan 

dilakukan pemeriksaan terhadap fungsi dan kecacatan 

dilakukan. Unit dengan kondisi baik akan melanjutkan 

proses selanjutnya yaitu pemeriksaan akselerasi unit, brake 

force dan masalah elektrik. Pemeriksaan selanjutnya 

dilakukan saat unit dalam keadaan running statis, 

pemeriksaan berdasarkan performance unit. 

 Setelah pemasangan dan pemeriksaan selesai unit di 

periksa secara keseluruhan apabila masih terdapat cacat yang 

ditemukan maka unit harus diperbaiki terlebih dahulu 

apabila unit dinyatakan “ok” maka unit melanjutkan proses 

yang berikutnya yaitu pemasangan aksesoris, pemasangan 

dilakukan distation terpisah. 

 Pemeriksaan unit selanjutnya saat mesin dalam keadaan 

dingin (cool condition) hal ini dilakukan untuk melihat 

perbedaan kondisi mesin. Selanjutnya pemeriksaan 

perpindahan transmisi saat unit melaju dijalan, setelahnya 

dilakukan pemeriksaan saat mesin dalam keadaan panas (hot 

condition). Setelahnya dilakukan inspeksi terhadap 

kebocoran unit memastikan unit dalam keadaan baik (tidak 

bocor). Setelahnya dilakukan pemeriksaan keseluruhan, unit 

divalidasi. Apabila unit masih terdapat cacat maka unit 

diperbaiki terlebih dahulu, jika unit dalam kondisi baik dan 

dinyatakan “ok” maka unit langsung dibawa menuju 

penyimpanan unit. Terdapat suatu kondisi apabila unit dalam 

keadaan tidak baik (heavy repair) dan membutuhkan waktu 

yang lama dalam melakukan perbaikannya, agar tidak 

menghalangi jalannya produksi maka unit ditunda (process 

delay). 

 

3. Hasil Pengamatan 

3.1 Check sheet pengamatan bulan Mei 2013 

 

Hari 

ke- 

n 

Chec

k 

(Unit) 

Jenis Cacat/Defect 
Jumla

h 

Cacat 

Surface 

Diffren

t 

Pemasanga

n Tidak 

Sempurna 

Scratc

h 

1 200 9 7 9 25 

2 200 7 15 8 30 

3 200 5 20 6 31 

4 200 6 14 19 39 

5 200 20 12 18 50 

6 200 21 15 12 48 

7 200 3 10 15 28 

8 200 4 24 6 34 

9 200 10 18 10 38 

10 200 25 7 17 49 

11 200 27 15 19 61 

12 200 9 11 14 34 

13 200 12 21 11 44 

14 200 6 16 10 32 

15 200 9 19 9 37 

16 200 25 15 9 49 

17 200 25 14 9 48 

18 200 22 20 11 53 

19 200 14 17 12 43 

20 200 12 13 15 40 

21 200 4 8 6 18 

Jumla

h 
4200 275 311 245 831 

 

3.2 Histogram pengamatan bulan Mei 2013 

 

 
 

3.3 Diagram pareto pengamatan bulan Mei 2013 

 

Causes Frequency 

% 

Accumulative 

Pemasangan Tidak 

Sempurna 311 37% 

Surface Diffrent 275 71% 

Scratch 245 100% 

Total 831   

 

 
 

 Berdasarkan data hasil perhitungan, ditentukan total 

akumulatif sebagai bahan perhitungan prosentase jumlah 

defect dan menghitung prosentase akumulatif sebagai bahan 

acuan defect yang mendominasi dalam pengamatan. Dalam 

masalah ini masalah atau defect yang mendominasi dan yang 

perlu dicarikan pemecahan masalahnya adalah jenis defect 

pemasangan tidak sempurna. 

 

3.4 Peta kendali pengamatan bulan Mei 2013 

 

Hari 

ke- 

(k) 

n 

Check 

(Unit) 

Jumlah Cacat (c) 

Jumlah Surface 

Diffrent 

Pemasangan 

Tidak 

Sempurna 

Scratch 

1 200 9 7 9 25 

2 200 7 15 8 30 

3 200 5 20 6 31 

4 200 6 14 19 39 

5 200 20 12 18 50 

6 200 21 15 12 48 

7 200 3 10 15 28 

8 200 4 24 6 34 

9 200 10 18 10 38 

10 200 25 7 17 49 

11 200 27 15 19 61 

12 200 9 11 14 34 

13 200 12 21 11 44 

14 200 6 16 10 32 
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15 200 9 19 9 37 

16 200 25 15 9 49 

17 200 25 14 9 48 

18 200 22 20 11 53 

19 200 14 17 12 43 

20 200 12 13 15 40 

21 200 4 8 6 18 

 

Dengan nilai: 

 

 

 

 
 

 
 

3.5 Diagram sebab dan akibat pengamatan bulan Mei 2013 
 

 

 
 

 

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa jenis cacat 

pemasangan tidak sempurna disebabkan oleh: 

a. Material  

1. Disebabkan oleh cacat bawaan langsung part unit. 

2. Peralatan yang digunakan tidak dalam kondisi baik, 

sehingga saat digunakan menyebabkan cacat 

pemasangan tidak sempurna. 

b. Manusia 

1. Efek perbaikan, hal ini disebabkan oleh cacat kondisi 

lain yang mengharuskan untuk diperbaiki namun 

dalam proses perbaikan terjadi kesalahan sehingga 

cacat pemasangan tidak sempurna muncul. 

2. Ketidakpedulian operator terhadap proses 

pemasangan. 

3. Kegagalan pada proses pemasangan part, ini 

disebabkan oleh operator terkait prosedur 

pemasangan. 

4. Kurang terlatihnya operator pemasangan, operator 

tidak melakukan pekerjaan sesuai SOS yang berlaku 

sehingga proses pemasangan kurang berhasil yang 

mengakibatkan cacat pemasangan tidak sempurna. 

c. Metode 

1. Standard operational sheet (SOS) yang digunakan 

tidak sesuai dengan kondisi asli dilapangan. 

2. Proses produksi yang berjalan tidak sesuai dengan 

standar yang ditetapkan. 

 

Rencana perbaikan  

Manusia 

Item Penjelasan 

What Melakukan review alur produksi dan 

alur produktifitas  pemasangan part 

serta melakukan pengamatan terhadap 

kemampuan pekerja dalam melakukan 

pekerjaannya. 

Where Stasiun pemasangan part. 

Who  Operator pemasangan part. 

When Juni 2013 

Why Mencegah proses pemasangan terburu-

buru (tidak sesuai standar) dan 

menambah kemampuan pekerja. 

How Mendata ulang semua target operator 

pemasangan dalam rangkaian kerja 

serta membuat standar baru dalam 

melakukan proses pemasangan dan 

pelatihan kemampuan pekerja 

bertujuan untuk menambah 

kemampuan dalam bekerja. 
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Material 

Item Penjelasan 

What Memastikan material dalam keadaan 

baik sebelum proses pemasangan 

dilakukan. 

Where Area penyimpanan barang. 

Who  Operator material handling. 

When Juni 2013. 

Why Kondisi barang yang akan dipasangkan 

keunit dalam keadaan baik. 

How Melakukan pemeriksaan ulang setelah 

proses pengiriman berlangsung. 

Metoda 

Item Penjelasan 

What Penyelarasan standar kerja (SOS) 

dengan keadaan dilapangan. 

Where Stasiun pemasangan part. 

Who  Seluruh operator pemasangan. 

When Juni 2013. 

Why Langkah kerja yang ada dilakukan 

dilapangan tidak sesuai dengan standar 

kerja (SOS). 

How Mempelajari ulang gerak proses 

pemasangan part yang seharusnya 

(motion study) dan menciptakan 

rangkaian standar kerja yang sesuai 

dengan keadaan dilapangan. 

 

 Pelaksanaan Rencana Perbaikan 

a. Perbaikan pekerja 

 Melihat kembali target kapasitas dan peningkatan 

kemampuan kerja pekerja yang dilakukan dengan 

penjadwalan. Agar operator tidak terganggu konsentrasinya 

saat bekerja. Prosedurnya adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan form peninjauan prodiktifitas kerja operator 

dan form skill map operator yang akan ditinjau. 

2. Sebagai acuan pengembangan sediakan form target 

produksi kerja operator. 

3. Menyiapkan waktu dengan menggunakan stopwatch 

dan mulai menghitung. 

4. Melihat secara langsung proses kerja yang terjadi dan 

memilah apakah sesuai dengan standar yang ada. 

5. Pada saat proses kerja dilakukan hitung waktu 

produktifitas kerja operator untuk mengetahui 

kecocokan dengan target yang diharapkan. 

6. Setelah selesai memperhatikan dan menghitung 

waktu produktifitas pekerja, catat kedalam form yang 

telah disediakan kemudian cocokan apakah yang 

berjalan sudah sesuai dengan target yang diharapkan. 

Jika tidak buat pemecahan masalahnya dan 

mengganti prosedur lama dengan yang baru. 

b. Perbaikan material 

 Proses ini membutuhkan penambahan waktu apabila 

dilakukan. Prosedur nya adalah sebagai berikut: 

1. Barang yang hendak diantar menuju stasiun 

pemasangan diperiksa terlebih dahulu spesifikasi dan 

jumlahnya. 

2. Setelah dinyatakan benar barang yang akan dipasang 

dibawa menuju stasiun pemasangan. 

3. Setelah proses pengiriman berlangsung dan muatan 

hendak diturunkan periksa kembali barang bawaan 

hal ini bertujuan untuk meminimalisir barang yang 

cacat akibat proses pengiriman. 

c. Perbaikan metode 

 Yang dijadikan acuan dalam bekerja haruslah selaras 

dengan apa yang dilakukan dilapangan, hal ini menunjukan 

bahwa standar kerja telah terimplementasi dengan baik dan 

proses berjalan sesuai standar kerja yang berlaku. Prosedur 

perbaikannya adalah sebagai berikut: 

1. Membawa catatan dan standar kerja yang berlaku. 

2. Melihat dan menelaah proses kerja yang dilakukan 

oleh operator pemasangan. 

3. Mencatat dan memilah proses kerja operator 

pemasangan hal apa yang menjadi kekurangan dan 

menambahkannya dalam bentuk mudah lainnya. 

4. Mempelajari gerakan operator pemasangan dan 

merangkai standar kerja baru yang sesuai dengan 

kondisi dilapangan. 

Melakukan Pencegahan 

a. Agar tidak terjadi kesalahan yang sama maka harus 

dilakukan suatu prosedur baru atau ketentuan-

ketentuan yang jelas yang dapat dijadikan acuan 

(standar baku) yang harus dilakukan oleh stasiun 

kerja bersangkutan. Dibuat melalui formulir laporan 

berita acara kerja perhari metode (5W+1H) yang 

dimonitor langsung oleh operator pemasangan 

bersangkutan. 

b. Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dalam 

mengahadapi masalah pemasangan tidak sempurna, 

akan dilakukan juga dalam kondisi cacat lainnya 

dalam hal ini adalah jenis cacat surface diffrent. 

 

3.6 Diagram alir pengamatan bulan Mei 2013 
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4. Hasil Perbaikan 1 

4.1 Check sheet hasil perbaikan 1 bulan Juli 2013 

 

Hari 

ke- 

n 

Check 

(Unit) 

Jenis Cacat/Defect 

Surface 

Diffrent 

Pemasangan 

Tidak 

Sempurna 

Scratch 

1 200 10 6 7 

2 200 8 11 7 

3 200 7 16 6 

4 200 5 11 17 

5 200 19 10 16 

6 200 20 9 13 

7 200 6 7 14 

8 200 7 16 8 

9 200 9 12 9 

10 200 24 5 18 

11 200 24 14 19 

12 200 11 10 13 

13 200 12 15 11 

14 200 8 12 10 

15 200 11 15 10 

16 200 20 12 11 

17 200 23 12 13 

18 200 12 15 10 

19 200 15 14 11 

20 200 13 11 12 

21 200 7 7 8 

Jumlah 4200 271 240 243 

 

4.2 Histogram hasil perbaikan 1 bulan Juli 2013 

 

 
 

4.3 Diagram pareto hasil perbaikan 1 bulan Juli 2013 

 

Causes Frequency 

% 

Accumulative 

Surface Diffrent 271 36% 

Scratch 243 68% 

Pemasangan Tidak 

Sempurna 240 100% 

Total 754   

 

 

 

4.4 Peta kendali hasil perbaikan 1 bulan Juli 2013 

 

Hari 

ke- 

(k) 

n 

Check 

(Unit) 

Jumlah Cacat (c) 

Jumlah Surface 

Diffrent 

Pemasangan 

Tidak 

Sempurna 

Scratch 

1 200 10 6 7 23 

2 200 8 11 7 26 

3 200 7 16 6 29 

4 200 5 11 17 33 

5 200 19 10 16 45 

6 200 20 9 13 42 

7 200 6 7 14 27 

8 200 7 16 8 31 

9 200 9 12 9 30 

10 200 24 5 18 47 

11 200 24 14 19 57 

12 200 11 10 13 34 

13 200 12 15 11 38 

14 200 8 12 10 30 

15 200 11 15 10 36 

16 200 20 12 11 43 

17 200 23 12 13 48 

18 200 12 15 10 37 

19 200 15 14 11 40 

20 200 13 11 12 36 

21 200 7 7 8 22 

Dengan nilai: 

 

 

 

 
 

 
 

4.5 Diagram sebab dan akibat hasil perbaikan 1 bulan 

Juli 2013 
 Berdasarkan hasil analisis, wawancara dan referensi dari 

perusahaan. Diketahui bahwa cacat surface diffrent 

disebabkan oleh lima faktor penyebab yaitu, manusia, mesin, 

material, metode dan lingkungan. Berikut adalah analisis 

diagram fisbone jenis cacat surface diffrent. 
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Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa jenis cacat 

surface diffrent disebabkan oleh: 

a. Manusia 

1. Akibat proses perbaikan yang kurang baik. 

2. Kelalaian operator pemasangan dalam melakukan 

pekerjaan. 

3. Kurang terlatihnya operator pemasangan. 

b. Material 

1. Peralatan kerja yang digunakan dalam proses 

produksi tidak dalam kondisi baik. 

2. Perubahan fisik material akibat faktor lain. 

3. Kondisi bawaan material yang kurang baik. 

 

Rencana perbaikan  

Manusia 

Item Penjelasan 

What Melihat dengan baik prose perbaikan 

yang terjadi dilapangan. 

Where Area perbaikan. 

Who  Operator perbaikan unit. 

When Juli 2013 

Why Mencegah terjadinya cacat bawaan akibat 

proses perbaikan. 

How Melakukan pemeriksaan terhadap 

operator perbaikan dan memperhatikan 

cara kerja yang dilakukan. 

Material 
Item Penjelasan 

What Memastikan material dalam keadaan 

baik sebelum proses pemasangan 

dilakukan. 

Where Area penyimpanan barang. 

Who  Operator material handling. 

When Juli 2013. 

Why Kondisi barang yang akan dipasangkan 

keunit dalam keadaan baik. 

How Melakukan pemeriksaan ulang setelah 

proses pengiriman berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Rencana Perbaikan 

a. Perbaikan pekerja 

 Meninjau kembali target kapasitas dan peningkatan 

kemampuan kerja pekerja dalam menjalankan 

pekerjaannya. Agar operator tidak terganggu 

konsentrasinya saat bekerja. Prosedurnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Siapkan form peninjauan prodiktifitas kerja operator 

perbaikan dan form skill map operator yang akan 

ditinjau. 

2. Sebagai acuan pengembangan sediakan form target 

produksi kerja operator. 

3. Menyiapkan waktu dengan menggunakan stopwatch 

dan mulai menghitung. 

4. Melihat secara langsung proses kerja yang terjadi dan 

memilah apakah sesuai dengan standar yang ada. 

5. Pada saat proses kerja dilakukan hitung waktu 

produktifitas kerja operator untuk mengetahui 

kecocokan dengan target yang diharapkan. 

6. Setelah selesai memperhatikan dan menghitung 

waktu produktifitas pekerja, catat kedalam form yang 

telah disediakan kemudian cocokan apakah yang 

berjalan sudah sesuai dengan target yang diharapkan. 

Jika tidak buat pemecahan masalahnya dan 

mengganti prosedur lama dengan yang baru. 

b. Perbaikan material 

 Proses ini membutuhkan penambahan waktu apabila 

dilakukan. Prosedur nya adalah sebagai berikut: 

1. Barang yang hendak diantar menuju stasiun 

pemasangan diperiksa terlebih dahulu spesifikasi dan 

jumlahnya. 

2. Setelah dinyatakan benar barang yang akan dipasang 

dibawa menuju stasiun pemasangan. 

3. Setelah proses pengiriman berlangsung dan muatan 

hendak diturunkan periksa kembali barang bawaan 

hal ini bertujuan untuk meminimalisir barang yang 

cacat akibat proses pengiriman. 

Melakukan Pencegahan 

a. Agar tidak terjadi kesalahan yang sama maka harus 

dilakukan suatu prosedur baru atau ketentuan-

ketentuan yang jelas yang dapat dijadikan acuan 

(standar baku) yang harus dilakukan oleh stasiun 
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kerja bersangkutan. Dibuat melalui formulir laporan 

berita acara kerja perhari metode (5W+1H) yang 

dimonitor langsung oleh operator pemasangan 

bersangkutan. 

b. Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dalam 

mengahadapi masalah surface diffrent, akan 

dilakukan juga dalam kondisi cacat lainnya dalam hal 

ini adalah jenis cacat scratch. 

 

4.6 Diagram alir hasil perbaikan 1 bulan Juli 2013 

 

 
 

5. Hasil Perbaikan 2 

5.1 Check sheet hasil perbaikan 2 bulan Agustus 2013 

 

Hari 

ke- 

n 

Chec

k 

(Unit) 

Jenis Cacat/Defect 
Jumla

h 

Cacat 

Surface 

Diffren

t 

Pemasanga

n Tidak 

Sempurna 

Scratc

h 

1 200 9 7 10 26 

2 200 9 10 8 27 

3 200 6 15 7 28 

4 200 5 9 20 34 

5 200 16 11 15 42 

6 200 17 10 11 38 

7 200 9 8 14 31 

8 200 7 15 9 31 

9 200 5 11 9 25 

10 200 18 7 17 42 

11 200 17 12 16 45 

12 200 11 11 12 34 

13 200 10 14 10 34 

14 200 6 11 9 26 

15 200 9 16 6 31 

16 200 19 10 10 39 

17 200 16 9 12 37 

18 200 14 16 14 44 

19 200 16 14 12 42 

20 200 11 12 11 34 

21 200 9 7 9 25 

Jumla

h 
4200 239 235 241 715 

 

5.2 Histogram hasil perbaikan 2 bulan Agustus 2013 

 

 
 

5.3 Diagram pareto hasil perbaikan 2 bulan Agustus 

2013 

 

Causes Frequency 

% 

Accumulative 

Scratch 241 34% 

Surface Diffrent 239 67% 

Pemasangan Tidak 

Sempurna 235 100% 

Total 715   
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5.4 Peta kendali hasil perbaikan 2 bulan Agustus 2013 

 

Hari 

ke- 

(k) 

n 

Check 

(Unit) 

Jumlah Cacat (c) 

Jumlah Surface 

Diffrent 

Pemasangan 

Tidak 

Sempurna 

Scratch 

1 200 9 7 10 26 

2 200 9 10 8 27 

3 200 6 15 7 28 

4 200 5 9 20 34 

5 200 16 11 15 42 

6 200 17 10 11 38 

7 200 9 8 14 31 

8 200 7 15 9 31 

9 200 5 11 9 25 

10 200 18 7 17 42 

11 200 17 12 16 45 

12 200 11 11 12 34 

13 200 10 14 10 34 

14 200 6 11 9 26 

15 200 9 16 6 31 

16 200 19 10 10 39 

17 200 16 9 12 37 

18 200 14 16 14 44 

19 200 16 14 12 42 

20 200 11 12 11 34 

21 200 9 7 9 25 

Dengan nilai, 

 

 

 

 
 

 
 

6. Pembahasan 
 Upaya perbaikan sistem pengendalian kualitas yang ada 

sebelumnya dengan menggunakan metode 7 Tools 

mendapatkan jenis-jenis cacat yang mendominasi jumlah 

temuan cacat kebanyakan. Hal ini yang menjadi fokus dalam 

upaya perbaikan hasil produksi. Jenis cacat yang 

mendominasi diantara lain pemasangan tidak sempurna, 

surface diffrent dan scratch. Masing-masing cacat memiliki 

akar permasalahan tersendiri, meliputi faktor manusia, 

mesin, meterial, metode dan lingkungan hal ini yang menjadi 

dasar pemecahan masalah. Proses perbaikan dilakukan 

secara bertahap pada satu jenis cacat dan kurun waktu 

tertentu, hal ini dikarenakan agar terfokusnya proses 

perbaikan dengan cara utama menanggulangi jenis cacat. 

Dan berikut ini tabel hasil penurunan cacat pada kurun 

waktu yang dijadwalkan. 

 

 

 

Bulan 

Mei-

13 Jul-13 Agust-13 

Total 

defect 831 754 715 

 

 
 

7. Saran Perbaikan 
 Dari hasil pengamatan lapangan, pengolahan dan analisis 

data penulis mengajukan saran: 

a. Perusahaan sekiranya dapat mempertimbangkan adanya 

pertambahan tenaga perbaikan cacat, agar hasil dari 

proses perbaikan dapat berlangsung cepat sehingga tidak 

mengganggu jalannya proses produksi. 

b. Perusahaan sekiranya dapat merumuskan sanksi pada 

pekerja sesuai dengan tingkat kesalahannya, hal ini 

bertujuan agar pekerja lebih berhati-hati lagi dalam 

melakukan pekerjaannya. Selain itu juga perusahaan 

harus bisa memberikan penghargaan kepada pekerja 

yang tingkat produktifitas dan kualitas pekerjaannya 

diatas rata-rata (baik) agar memotivasi pekerja dalam 

melakukan pekerjaannya dengan lebih baik lagi.  

c. Perusahaan dengan perkembangannya harus memberikan 

wadah para pekerja untuk berkembang dan mengolah 

kemampuan dalam bekerja dengan mengadakan 

pelatihan kerja (training) kepada seluruh pekerja. 

d. Perusahaan harus menjadwalkan secara rutin perbaikan 

mesin sesuai dengan kapasitas mesin dalam berproduksi. 

Maupun pembersihan lingkungan tempat bekerja. Ini 

bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman 

kepada seluruh pekerja. 

e. Memberikan fasilitas istirahat yang nyaman, agar seluruh 

pekerja dapat beristirahat dengan nyaman dan dapat 

kembali bekerja dengan baik. 
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