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ABSTRAK 

Pengendalian kualitas merupakan teknik dan kegiatan operasional yang digunakan untuk memenuhi 

persyaratan kualitas dimana pengendalian proses statistik merupakan penerapan metode-metode statistik untuk 

pengukuran dan analisis variansi proses.Permasalahan di dilihat dari kualitas parameter BF (Ball Fall) yang  tidak 

sesuai yaitu masih dibawah dan diatas rata-rata batas spesifikasi yang diinginkan. Pada penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis proses dan mengukur suatu pengendalian kualitas pada proses produksi viscose. 

Dengan menggunakan metode STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC ) dan menganalisa dengan 

sistem PDCA kemudian dibantu alat kualitas QC seven tool untuk penyelesaian masalah seperti Check sheet, 

Histogram, Peta kendali dan mencari akar penyebab masalah dengan menggunakan Cause Effect Diagram, 

kemudian menghitung kemampuan proses apakah memenuhi kriteria dan standard berupa spesifikasi akhir dari 

produk yang telah diterapkan dan juga dibantu menggunakan software SPSS version 22.  

Dari hasil penelitian pada proses produksi viscose terlihat banyak hasil BF (Ball Fall) diluar spesifikasi 

yang diharapkan yaitu 57-69 dan 18,9% hasil yang diluar spesifikasi dan hasil tersebut bukan merupakan 

pencapaian yang diharapkan,dilihat dari itu perlu rencana perbaikan untuk meningkatkan kualitas pada proses 

produksi, setelah diterapkan metode SPC dan dianalisis hasilnya maka  terdapat penurunan cacat BF yaitu hanya 

menjadi 5,1% dan  kemampuan proses mengalami peningkatan bila dibandingkan sebelumnya artinya bahwa 

spesifikasi produk sudah memenuhi spesifikasi diharapkan konsumen. 

 

Kata Kunci : Pengendalian Kualitas, STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC), QC seven tool, PDCA, 

kemampuan proses. 

 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

Perusahaan ini memproduksi Viscose Rayon 

Staple Fiber yang sebelumnya seluruh kebutuhan di 

impor dari luar negeri. Agar kualitas produksi yang 

dihasilkan lebih maksimal, diperlukan suatu metode 

pengendalian kualitas untuk meningkatkan kualitas 

produksi.  

Oleh karena itu, kualitas produksi yang dihasilkan 

harus di tingkatkan karena, kualitas staple fiber ( kapas 

) harus lah sangat diutamakan  di pasaran, maka dari itu 

proses produksi pada pembuatan kapas harus 

diperhatikan agar kualitas dipasaran tetap terjaga, 

dilihat dari itu masih banyak proses pada pembuatan 

kapas tidak memenuhi standar kualitas termasuk pada 

proses viscose yang nantinya akan diproses selanjutnya 

ke departemen spinning untuk menjadi kapas. Maka 

dari itu  pengendalian kualitas terhadap viscose 

tersebut harus diperhatikan, larutan viscose tidak 

memenuhi spesifikasi  dilihat dari parameter BF (Ball 

Fall) yang kualitas nya tidak sesuai yaitu masih 

dibawah dan diatas rata-rata batas spesifikasi yang 

diinginkan, sehingga banyak hasil proses setengah jadi 

ini nantinya akan menyebabkan hasil produksi menjadi 

tidak sesuai dengan hasil standar kualitas yang 

diinginkan. Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk 

meningkatkan kualitas dan produktivitas pada 

perusahaaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas di  

Departemen Viscose dalam upaya meningkatkan 

kualitas viscose ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap 

produksi viscose yang menyebabkan hasil 

produksi tidak memenuhi standar kualitas ? 

3. Bagaimana proses produksi Viscose, apakah 

berada dalam batas kontrol yang dilakukan ? 

 



 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis pelaksanaan pengendalian kualitas 

Viscose dalam upaya meningkatkan kualitas pada 

proses produksi. 

2. Mengetahui faktor apa saja yang bepengaruh 

terhadap hasil produksi Viscose yang tidak 

memenuhi standar kualitas. 

3. Mengetahui dan menganalisis proses produksi 

Viscose apakah dalam batas kontrol, sehingga 

dapat menekan upaya tingkat kecacatan produksi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian   

1. Perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan 

ilmu pengetahuan yang sudah begitu pesat. 

2. Menekan tingkat kecacatan dalam proses 

produksi viscose di departemen viscose produksi 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Continuous Improvement 

“ Tidak boleh cepat puas !!! ”  Itulah makna 

dari Continuous Improvement atau perbaikan 

berkelanjutan. Yang sering kali terjadi adalah 

organisasi mulai hilang kecepatan (velocity) dan 

percepatan (accelaration), padahal 2 hal iniamat 

dibutuhkan dalam meningkatkan daya saing agar 

menang dalam persaingan dan tidak tertinggal ditengah 

kompetisi. Deming merupakan tokoh yang 

mengemukakan hal ini kepada industri di Jepang pada 

mulanya. 

Deming mengemukakan adanya konsep 

PDCA (Plan-Do-Chek-Action) atau terkenal dengan 

istilah Deming Wheel (Roda Deming). 

 

Gambar 3.1 Langkah penyelesaian masalah 

 

1. Plan 

Plan adalah tahapan melakukan identifikasi atas 

permasalahan yang terjadi dan mengambil kesimpulan 

terhadap faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dan 

menyebabkan timbulnya permasalahan. Pada tahapan 

ini tim perbaikan kualitas yang ditetapkan dan 

organisasi juga harus membuat perencanaan atas 

strategi apa dan langkah apa yang harus dilakukan atas 

penanggulangan penyebab dan penyelesaian masalah, 

membuat rencana waktu dan estimasi durasinya serta 

membuat perencanaan atas sumber daya yang akan 

digunakan juga menentukan siapa orang yang 

ditugaskan bertanggung jawab sebagai koordinator 

atau PIC (Person In Charge) atas setiap aktivitas yang 

akan dilakukan. 

2. Do 

Do adalah tahapan dimana tim kualitas bertugas 

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk perbaikan 

kualitas dan merealisasikan rencana dan strategi yang 

telah direncanakan secara matang sebelumnya. Pada 

tahapan ini umumnya terjadi hal-hal di luar 

perencanaan awal yang tidak tertanggulangi pada 

tahapan Do, hal tersebut dikarenakan tim belum 

mendapat informasi langsung dari lapangan mengenai 

hal-hal apa saja yang akan terjadi akibat respon dari 

implementasi rencana perbaikan, maupun hal-hal lain 

yang masih luput dari perhatian dan tidak masuk dalam 

rencana. 

3. Check 

Check  merupakan tahapan mengevaluasi dan 

menganalisa apakah tindakan yang telah diambil sudah 

tepat atau belum. Belum tepat dapat memiliki multi 

definisi, bisa saja belum tepat karena masih kurang 

efektif atau belum tepat karena belum efisien, yang 

berarti sudah efektif namun banyak menghabiskan 

banyak sumber daya. Dengan kata lain tahap ini adalah 

menganalisa hasil akhir dari rencana yang ditetapkan 

sebelumnya, sering kali juga dilakukan simulasi untuk 

kembali merencanakan atas tindakan korektif apa yang 

akan dilakukan. 

 

4. Action 

Action adalah tahapan merealisasikan rencana dan 

simulasi tindakan yang telah direncanakan pada 

tahapan Check. Apabila rencana awal (plan) telah 

berjalan dengan baik, maka tahapan action akan 

mendokumentasikan dan membuat standarisasi dari 

langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan agar 

dapat dijadikan pedoman terhadap pengerjaan serupa 

pada waktu yang akan datang 

2.2 Statistical Process Control 

Pengendalian kualitas proses statistik 

(statistical process control) merupakan teknik 

penyelesaian masalah yang digunakan sebagai 

pemonitor, pengendali,penganalisis, pengelola, dan 

perbaikan proses dengan menggunakn metode-metode 

statistik. Pengendalian proses statistik merupakan 

penerapan metode-metode statistik untuk pengukuran 

dan analisis variansi proses. Teknik ini menerapkan 

parameter-parameter pada proses dan analisis proses. 

Dengan menggunakan pengendalian proses statistik 

maka dapat dilakukan analisis dan minimalisasi 

penyimpangan atau kesalahan, mengkuantifikasikan 

kemampuan proses, menggunakan pendekatan statistik 

dengan dasar six-sigma , dan membuat hubungan 

antara konsep dan teknik yang ada untuk mengadakan 



perbaikan proses. Sehingga, pengendalian kualitas 

proses statistik merupakan penerapan statistik pada 

proses produksi, sehingga diperlukan pengertian yang 

tepat dan jelas mengenai konsep-konsep statistik untuk 

menghindari salah interprestasi dalam proses produksi 

mengakibatkan penurunan kualitas produksi atau 

penambahan biaya produksi. 

Sasaran pengendalian proses statistik terutama 

adalah mengadakan pengurangan terhadap variasi dan 

kesalahan-kesalahan proses. Selain itu, tujuan utama 

dalam pengendalian proses statistik adalah mendeteksi 

adanya kesalahan proses melalui analisis data dari 

masa lalu maupun masa mendatang. Pengendalian 

kualitas statistik merupakan teknik statistika yang 

diperlukan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas 

produk, sebagian besar teknik pengendalian kualiatas 

statistik yang digunakan sekarang telah dikembangkan 

sebelumnya. Pengendalian kualitas statistik ( statistical 

quality control ) secara garis besar digolongkan 

menjadi dua, yakni pengendalian proses statistik 

(statistical process control ) atau juga sering disebut 

control chart dan rencana penerimaan sampel produk 

atau yang sering dikenal dengan acception sampling.  

2.3 Peta Kendali X dan R 

Menghitung batas kendali dari peta kendali �̅� : 

1. Batas pengendali 3𝜎 untuk peta kendali rata-

rata �̅�  adalah : 

𝑥 ̿ ±  3𝜎 𝑥 ̅dengan 𝜎 =
𝑅

𝑑2

 

 

 

Sehingga : 

UCL & LCL    �̅� =  �̿� ± 
3𝜎

√𝑛
 

  =  �̿� ±  
3

𝑑2√𝑛
�̅� 

 

UCL & LCL    �̅� =  �̿� ±  𝐴2 . �̅� 

Maka batas pengendali nya adalah : 

 UCL �̅�=  �̿�  +  A₂�̅� 
 

 LCL �̅� =  �̿�  -  A₂�̅� 

2. Menghitung batas kendali untuk peta kendali 

R 

UCL R =𝑅 ̅ +  3𝑑3 (
 𝑅 ̅̅̅̅

𝑑2
) = 𝐷4 . �̅� 

 

LCL R =𝑅 ̅ − 3𝑑3 (
 𝑅 ̅̅̅̅

𝑑2
) = 𝐷4 . �̅� 

 

Dengan : 𝐷4 1 +  
3𝑑3

𝑑2
&𝐷3 = 1 −

3𝑑3

𝑑2
 

3. Plot data  �̅�  dan R pada peta kendali  �̅�  dan 

R serta amati apakah data tersebut berada 

dalam batas pengendalian atau tidak. 

2.4 Histogram 

Histogram merupakan alat statistik yang terdiri 

atas batang-batang yang mewakili suatu nilai tertentu. 

Panjang batang proporsional terhadap frekuensi atau 

frekuensi relatif suatu nilai tertentu  

 

Gambar 3.2 Histogram 

2.5 Cause Effect Diagram 

Secara umum Cause Effect Diagram adalah 

sebuah gambaran grafis yang menampilkan data 

mengenai faktor penyebab dari kegagalan atau ketidak 

sesuaian, hingga menganalisa ke sub paling dalam 

dari faktor penyebab timbulnya masalah  

 
Gambar 3.3 Cause Effect Diagram 

 

3. Metodologi Penelitian  

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini 

merupakan metode gabungan, yang menyatukan 

antara studi pustaka yang penulis lakukan dengan 

data-data yang diperoleh dari lokasi 

penelitian.Beberapa tahap yang dilakukan dalam 

penelitian ini, antara lain : 

 

1. Identifikasi Masalah 

      Identifikasi masalah yang dilakukan yaitu 

mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul 

tersebut dapat diketahui sehingga mudah untuk 

menganalisanya, dan tepat dalam melakukan 

perbaikan-perbaikannya. 

 

2. Tujuan Penelitian 

Untuk menekan kecacatan proses 

produksi, faktor apakah yang mempengaruhi 

produksi yang menyebabkan terjadinya 

kecacatan pada proses produksi serta meberikan 

usulan perbaikan sehingga dapat menekan 

upaya tingkat kecacatan pada proses. 

 

3. Studi Pustaka 

 Setelah mengidentifikasi masalah, maka 

dilanjutkan dengan studi lteratur yaitu mencari 

teori-teori yang ada hubungannya dengan 



identifikasi masalah tersebut sehingga dapat 

dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.   

 

4. Observasi Lapangan 

 Pelaksanaan survey lapangan 

dimaksudkan untuk mengetahui kondisi real 

dari perusahaan pada saat ini, terutama yang 

berkaitan dengan objek yang akan diteliti. 

terutama yang berkaitan dengan pengendalian 

mutu. Pelaksanaan survey dilakukan di 

PT.Indo-Bharat Rayon, selanjutnya data yang 

didapatkan diolah menjadi laporan penelitian. 

 

5. Pengumpulan dan pengolahan Data 

Apabila data yang dikumpulkan sudah 

cukup, maka data tersebut diolah menggunakan 

metode SPC dengan peta kontrol menggunakan 

software SPSS. Dengan melihat 

ketidaksesuaian yang melewati batas standard 

yang ditentukan dari proses tersebut.  

 

6. Analisis 

Untuk tahap selanjutnya akan dilakukan 

analisis data dengan menggunakan kapabilitas 

proses agar dapat mengetahui kemampuan 

sebuah proses dalam menghasilkan produk 

yang dapat memenuhi kriteria dan standard 

berupa sfesifikasi akhir dari produk yang telah 

diterapkan dan mengetahui penyebab yang 

mengakibatkan masalah pada saat proses 

produksi. 

 

7. Usulan Perbaikan 

Setelah diketahui penyebab 

permasalahan pada kecacatan proses produksi 

tahap selanjutnya adalah memberikan usulan 

perbaikan guna untuk memberi masukan agar 

masalah tersebut bisa teratasi. 

 

8. Kesimpulan dan Saran 

        Kesimpulan tahap selanjutnya akan 

disimpulkan hasil dari analisis yang telah 

dilakukan mengenai pelatihan ini secara garis 

besar serta memberikan usulan perbaikan, 

berdasarkan tujuan penelitian serta meberi saran 

yang diperlukan sebagai masukan dan bahan 

pertimbangan bagi perusahaan. 

 

4 HASIL DAN PEMBAHASAN  
4.1 Proses produksi   

Proses pembuatan staple fibre rayon 

melibatkan beberapa proses yang saling berhubungan 

antara satu departemen dengan departemen lainnya. 

Yang melibatkan bahan baku, bahan penunjang, dan 

bahan additive untuk menjadi sebuah produk. Tetapi 

disini saya hanya akan menjelaskan sistem proses di 

departemen viscose saja sesuai tempat penelitian yang 

sedang saya lakukan. 

Departemen viscose merupakan penghasil 

larutan viscose sebagai bahan baku pada pembuatan 

staple fibre rayon di departemen Spinning. Agar lebih 

mudah untuk dipahami, di departemen viscose ini 

dibagi ke dalam tiga jalur yang pertama jalur kaustik ( 

NaOH ), kedua jalur alkcel, yang ketiga jalur viscose  

 

 
Gambar  4.1 Flow proses serat buatan Polyester 

4.2 Identifikasi Masalah   

Berikut ini merupakan data BF dan RI yaitu 

sebuah nilai parameter yang di hasilkan pada proses 

viscose dan data berikut merupakan contoh data BF 

dan RI per tanggal 01 - 22 Mei 2017 yang ditinjau 

selama 24 jam/ 2 jam. 

Tabel 4.1 Data BF dan RI transfer ke mesin spinning 
 

Tabel 4.2 Performance for viscose prosess 

 
Dari hasil pengamatan dapat diketahui bahwa 

defect yang banyak terjadi ialah pada kualitas dari BF 

(Ball Fall) dengan persentase 81,1% masih kurang dari 

target yang diinginkan, maka dari itu perlu adanya 

pengendalian kulitas untuk mengurangi tingkat 

kecacatan proses pada proses produksi viscose. 

 

                       Gambar 4.5 Histogram of Ball Fall 

 

4.3 Analisa Masalah 
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Gambar 4.6 Peta X Chart 

 

        
Gambar 4.6 Peta R Chart 

c. Kapabiltas proses 

 

 
Gambar 4.7 Capability Process 

 

4.3 Menentukan Sebab Dominan 

 

 

Tabel 4.3 Tabel Rencana Perbaikan 



 
 

4.4 Meneliti Hasil Yang Dicapai 

Setelah melakukan pelaksanaan perbaikan, 

maka dilakukan evaluasi hasil dari perbaikan yang 

telah dilaksanakan : 

Tabel 4.4  After Performance for viscose prosess 

May-17  Target  FPY  Defect  

BF  95%  94,9%  5,1%  

RI  95%  99,2%  0,8%  

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 

terdapat penurunan defect pada proses produksi 

viscose yaitu terhadap kualitas BF (Ball Fall). 

 

 
Gambar 4.8 Peta X Chart (After) 

 

 
Gambar 4.9 Peta R Chart (After) 

 

c. . Kapabiltas proses 

 

 
Gambar 4.10 Capability Process (After) 

 



Kesimpulannya adalah kapabilitas proses di 

departemen Viscose proses sangat baik, tetapi perlu 

pengendalian ketat dan mengalami peningkatan bila 

dibandingkan dengan kapabilitas proses sebelumnya. 

5. Kesimpulan  

Dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pada proses produksi viscose 

maka disimpulkan bahwa : 

1. Dalam pelaksanaan pengendalian kualitas di 

departemen viscose, kualitas viscose pada 

proses produksinya kurang diperhatikan 

dikarenakan adanya beberapa faktor yang 

menyebabkan kualitas viscose yang tidak 

memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan 

maka dari itu diterapkan metode SPC dan 

analisa menggunakan sistem PDCA dalam 

upaya meningkatkan kualitas pada proses 

produksi. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

viscose tidak memenuhi spesifikasi ialah pada 

faktor manusia seperti halnya tidak mengikuti 

SOP ,dari segi material kualitas pulp kurang 

diperhatikan, metode proses produksi belum 

auto dan mesin yang schecduling tidak 

diperhatikan, di mana semua faktor tersebut 

haruslah diadakannnya rencana perbaikannya 

agar suatu kualitas viscose bisa maksimal. 

3. Pada proses produksi viscose masih berada 

dalam pengawasan banyak contoh sample 

viscose yang tidak memenuhi spesifikasi atau 

diluar batas kontrol yang tidak diharapkan dan 

Dari hasil penelitian pada proses produksi 

viscose terlihat banyak hasil BF (Ball Fall) 

diluar spesifikasi yang diharapkan yaitu 57-69 

dan 18,9% hasil yang diluar spesifikasi dan 

hasil tersebut bukan merupakan pencapaian 

yang diharapkan, dan setelah dianalisis hasilnya 

maka  terdapat penurunan cacat BF yaitu hanya 

menjadi 5,1% dan  kemampuan proses 

mengalami peningkatan bila dibandingkan 

sebelumnya artinya bahwa spesifikasi produk 

sudah memenuhi spesifikasi diharapkan 

konsumen. 
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