
BAB V  

PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Pengumpulan Data Awalan 

Pengumpulan data awal merupakan pengumpulan data berupa rincian pekerjaan yang 

digunakan untuk membuat Hierarchical Task Analysis (HTA). HTA merupakan teknik 

terbaik untuk menganalisis suatu pekerjaan. Teknik tersebut dapat digunakan untuk 

mengetahui potensi error yang dapat terjadi pada suatu pekerjaan (Stanton, 2006). HTA 

menjadi kerangka untuk observasi dan wawancara dalam rangka mengukur potensi error 

yang dapat terjadi. Pengaplikasian HTA pada salah satu metode untuk mengidentifikasi 

human error yaitu Systematic Human Error Reduction and Predicition Approach 

(SHERPA), menggunakan pekerjaan tingkat terendah dari hierarki sub-goal HTA untuk 

memprediksi potensi error pada masing-masing pekerjaan. 

Pada penelitian ini, pengumpulan data awal dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

membaca petunjuk kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan, observasi di lapangan, 

serta mewawancarai Kepala Kelompok dan Foreman. Kemudian data tersebut dirangkum 

dan menjadi rincian pekerjaan. Rincian pekerjaan diuraikan menjadi tingkatan-tingkatan. 

Pada proses press rib maupun press bridge terdapat dua tingkatan dari rincian pekerjaan. 

Tingkat 1 terdiri dari 8 pekerjaan. Sedangkan jumlah pekerjaan untuk tingkat 2 tergantung 

dari masing-masing tingkat 1. Pembuatan diagram HTA dibutuhkan untuk memudahkan 

dalam membangun plans. 

 Pembuatan diagram HTA dilanjutkan dengan validasi kepada pimpinan yaitu Kepala 

Kelompok dan Foreman. Proses validasi dilakukan dengan cara menunjukkan diagram 

HTA beserta rinciannya untuk kemudian didiskusikan apakah masih terdapat kesalahan 
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dari diagram tersebut. Setelah diagram dan rinciannya valid, maka dapat dilanjutkan ke 

proses selanjutnya yaitu metode SHERPA. 

5.2 Analisis Metode SHERPA 

Rincian pekerjaan yang telah dikelompokkan menggunakan HTA kemudian digunakan 

untuk metode SHERPA. SHERPA merupakan teknik untuk memprediksi human error 

yang juga menganalisis pekerjaan dan mengidentifikasi solusi yang berpotensi untuk 

mereduksi error dengan cara yang terstruktur (Stanton, et al., 2005). Pada teknik tersebut 

terdapat taksonomi kesalahan manusia dan dalam melihat kesalahan mengaitkan dengan 

mekanisme psikologis manusia. 

Tahapan pertama dari metode tersebut adalah mengklasifikasikan pekerjaan tingkat 

terendah dari HTA yang telah dibuat kedalam lima jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan 

tersebut adalah action, checking, retrieval, communication, dan selection. Pada masing-

masing jenis pekerjaan terdapat mode error untuk mengelompokkan error. 

 Setelah diklasifikasikan menurut jenis pekerjaan dan mode error, kemudian 

dideskripsikan error-nya. Pendeskripsian error diberikan untuk tiap-tipa rincian 

pekerjaan. Lalu masing-masing error dianalisis terkait konsekuensi jika error tersebut 

terjadi atau saat error tersebut pernah terjadi. Strategi perbaikan diberikan untuk masing-

masing error, berdasarkan perbaikan yang pernah dilakukan maupun hasil dari 

brainstorming dengan Kepala Kelompok dan para operator. Setelah itu menentukan 

probabilitas masing-masing error kedalam kategori low (belum pernah terjadi), medium 

(pernah terjadi satu atau dua kali), high (sering terjadi) berdasarkan wawancara dengan 

Kepala Kelompok. Kemudian hasil-hasil tersebut dibuat menjadi tabulasi SHERPA. 

 Tabulasi SHERPA merupakan tabel yang merangkum dan meringkas hasil analisis 

yang telah dilakukan. Hasil dari tabulasi tersebut digunakan untuk menentukan error 

mana saja yang akan dihitung probabilitasnya secara kuantitatif menggunakan metode 

HEART. Probabilitas yang digunakan untuk dilanjutkan menggunakan metode HEART 

adalah probabilitas medium dan high. 
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 Berdasarkan klasifikasi pekerjaan, pada proses press rib seperti terlihat pada Tabel 4.3 

terdapat 18 kemungkinan error untuk jenis pekerjaan pelaksanaan (action), 10 

kemungkinan error untuk jenis pekerjaan pengecekan (checking), 1 kemungkina error 

untuk jenis pekerjaan komunikasi (communication), dan 1 kemungkinan error untuk jenis 

pekerjaan pemilihan (selection). Pada proses press bridge seperti pada Tabel 4.4, terdapat 

19 kemungkinan error untuk jenis pekerjaan pelaksanaan (action), 10 kemungkinan error 

untuk jenis pekerjaan pengecekan (checking), dan 1 kemungkinan error untuk jenis 

pekerjaan pemilihan (selection). Perbedaan pada proses press rib dan bridge hanya 

berbeda pada bagian jenis pekerjaan komunikasi, yaitu menulis informasi di soundboard 

sebelum melakukan proses press rib. Perbedaan lainnya adalah bahan baku yang 

digunakan. 

 Jenis pekerjaan yang paling banyak error untuk masing-masing proses adalah jenis 

action atau tindakan. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Cheng dan Hwang (2015) 

dan Ghasemi, et al. (2013) pada pekerjaan di industri kimia, Pouya, et al. (2017) pada 

pekerjaan di industri semen, dan Khandan, et al. (2017) pada pekerjaan di sektor 

kesehatan juga menunjukkan hasil yang serupa, yaitu jenis pekerjaan dengan frekuensi 

error yang paling tinggi adalah jenis action. Hal tersebut terjadi karena pekerjaan pada 

proses press rib dan press bridge merupakan pekerjaan operasional, yang mana pekerjaan 

operasional secara alamiah akan terjadi error jenis action (Dehaghi, et al., 2017). 

Pada penelitian ini, tindakan-tindakan kesalahan yang dilakukan berupa tindakan 

yang dilakukan tidak sesuai waktunya (kode A2), tindakan dilakukan salah arah (kode 

A3), tindakan yang terlalu sedikit atau terlalu banyak (kode A4), tindakan yang benar 

pada objek yang salah (kode A6), tindakan yang salah pada objek yang benar (kode A7), 

dan tindakan yang tidak komplit (kode A9). Salah satu deskripsi tugas mengoleskan lem 

pada rib maupun bridge, deskripsi error yang sering terjadi adalah tindakan tidak 

mengoleskan lem secara merata. Lem yang dioleskan bisa jadi terlalu banyak atau terlalu 

sedikit. Jika terlalu banyak maka dapat menimbulkan waktu yang lebih lama untuk 

mengerjakan proses selanjutnya yaitu proses kerok lem, namun jika lem dioleskan terlalu 

sedikit maka dapat menimbulkan cacat berupa renggang.  
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5.3 Analisis Metode HEART 

Metode HEART diawali dengan memilah hasil dari tabulasi SHERPA dan menggunakan 

definisi error kategori medium dan high. HEART merupakan teknik untuk 

mengkuantifikasikan probabilitas human error yang dapat terjadi. Teknik tersebut 

merupakan metode yang umum dan dapat diaplikasikan pada industri apapun selama 

keandalan manusia merupakan hal yang penting (Bell & Holroyd, 2009). 

 Tahapan yang perlu dilakukan pada metode HEART ialah yang pertama 

mengklasifikasikan definisi tugas kedalam sembilan tipe tugas secara umum atau Generic 

Task Types (GTT) yang masing-masing mempunyai nilai nominal keandalan manusia. 

Pengklasfikasian berdasarkan tipe generic task seperti pada tabel 2.4. Tipe generic task 

yang terdapat pada proses press rib dan bridge adalah tipe E dan D seperti yang tertera 

pada tabel 4.7. Tipe E adalah pekerjaan yang rutin, terlatih, memerlukan keterampilan 

yang rendah. Dan tipe D adalah pekerjaan yang cukup sederhana, dilakukan dengan cepat 

atau membutuhkan sedikit perhatian. 

 Kemudian menentukan kondisi apa saja yang dapat menyebabkan error atau Error 

Producing Conditions (EPCs) dengan jenis-jenis EPC seperti pada tabel 2.2. Penentuan 

error producing conditions (EPC) seperti pada tabel 4.7 dilakukan bersama dengan 

Kepala Kelompok dan Foreman. Masing-masing error dapat mempunyai satu atau lebih 

EPC. Kemudian dilakukan survei menggunakan kuisioner yang diberikan kepada 

operator sejumlah empat orang dan Kepala Kelompok untuk menentukan bobot pengaruh 

(assessed proportion of affect/APOA) antara definisi error dengan EPC-nya. Setelah 

semua data terkumpul, kemudian dilakukan perhitungan probabilitas human error.  

Tabel 5.1 Deskripsi Error dengan Probabilitas Terbesar 

No. Deskripsi Tugas Deskripsi Error 

Generic 

Task 

Type 

Penjelasan EPC HEP 

3.4 
Mengoleskan 

lem pada rib 

Tidak mengoles 

lem secara rata 
D 

Tidak adanya alat-

alat yang 

menyampaikan 

secara fungsional 

kepada operator 

0,9596 
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No. Deskripsi Tugas Deskripsi Error 

Generic 

Task 

Type 

Penjelasan EPC HEP 

Tidak ada langkah 

yang nyata untuk 

tetap berada pada 

jalur kemajuan 

selama aktivitas 

(mengawasi proses) 

Ketidakaktifan 

berkepanjangan atau 

siklus yang sangat 

berulang dari tugas-

tugas beban kerja 

mental yang rendah 

1.4 
Memasang sound 

board 

Arah 

pemasangan 

serat sound 

board salah 

E 

Tidak adanya alat-

alat yang 

menyampaikan 

secara fungsional 

kepada operator 

0,9557 

Operator yang tidak 

berpengalaman (atau 

baru dan berkualitas 

tapi tidak ahli) 

Miskinnya kualitas 

dalam informasi 

yang disampaikan 

oleh prosedur dan 

interaksi antar 

manusia 

Ketidakaktifan 

berkepanjangan atau 

siklus yang sangat 

berulang dari tugas-

tugas beban kerja 

mental yang rendah 

7.2 

Mengangkat jig 

plat press rib dari 

sound board 

press rib 

Pengangkatan 

jig dipaksa dan 

tidak hati-hati 

D 

Operator yang tidak 

berpengalaman (atau 

baru dan berkualitas 

tapi tidak ahli) 

0,6464 
Dorongan untuk 

menggunakan 

prosedur lain yang 

lebih berbahaya 

Alat yang tidak 

dapat diandalkan 
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No. Deskripsi Tugas Deskripsi Error 

Generic 

Task 

Type 

Penjelasan EPC HEP 

Ketidakaktifan 

berkepanjangan atau 

siklus yang sangat 

berulang dari tugas-

tugas beban kerja 

mental yang rendah 

2.1 

Memeriksa 

kondisi jig plat 

press rib 

Tidak 

memeriksa 

kondisi jig plat 

press rib 

E 

Waktu yang tersedia 

terbatas atau singkat 

untuk mendeteksi 

dan mengoreksi 

kesalahan 

0,21 

Tingkat disiplin 

pekerja yang rendah 

Ketidakaktifan 

berkepanjangan atau 

siklus yang sangat 

berulang dari tugas-

tugas beban kerja 

mental yang rendah 

3.1 

Memeriksa 

kondisi rib dari 

rak 

Tidak 

memeriksa 

kondisi rib dari 

rak dengan 

seksama 

E 

Waktu yang tersedia 

terbatas atau singkat 

untuk mendeteksi 

dan mengoreksi 

kesalahan 

0,21 

Tingkat disiplin 

pekerja yang rendah 

Ketidakaktifan 

berkepanjangan atau 

siklus yang sangat 

berulang dari tugas-

tugas beban kerja 

mental yang rendah 

4.2 

Memasang jig 

press rib atas 

pada rib 

Pemasangan jig 

kurang pas 
E 

Tidak adanya alat-

alat yang 

menyampaikan 

secara fungsional 

kepada operator 

0,1759 

Alat yang tidak 

dapat diandalkan 

Ketidakaktifan 

berkepanjangan atau 

siklus yang sangat 

berulang dari tugas-

tugas beban kerja 

mental yang rendah 
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No. Deskripsi Tugas Deskripsi Error 

Generic 

Task 

Type 

Penjelasan EPC HEP 

3.5 

Memasang rib 

pada sound 

board 

Pemasangan rib 

kurang sesuai 

dengan 

tempatnya 

(geser, 

melengkung) 

E 

Tidak adanya alat-

alat yang 

menyampaikan 

secara fungsional 

kepada operator 

0,1399 Ketidakaktifan 

berkepanjangan atau 

siklus yang sangat 

berulang dari tugas-

tugas beban kerja 

mental yang rendah 

5.3 

Sejajarkan posisi 

conveyor table 

lifter dengan 

bantalan pada 

mesin back press 

Salah menginjak 

pedal 
D 

Ketidakaktifan 

berkepanjangan atau 

siklus yang sangat 

berulang dari tugas-

tugas beban kerja 

mental yang rendah 

0,10 

 

 Pada tabel 5.1 merupakan rangkuman deskripsi error dengan probabilitas terbesar. 

Peringkat pertamanya adalah tidak mengoles lem secara rata dengan probabilitas 0,9596. 

Terdapat dua EPC pada error tersebut. EPC pertama penyebab dari error tersebut adalah 

tidak adanya alat-alat yang menyampaikan secara fungsional kepada operator. Hal 

tersebut berkaitan dengan pengolesan lem yang masih manual sehingga operator hanya 

menggunakan intuisi terkait ketebalan lem. Belum adanya alat yang digunakan untuk 

menakar lem yang harus dioleskan agar ketebalan lem dapat merata. 

EPC kedua adalah tidak sebanding antara persepsi dengan risiko nyata. Persepsi 

ketebalan lem masih menjadi hal yang ambigu bagi operator. Perlakuan berbeda yang 

harus dilakukan kepada jenis soundboard yang berbeda menyebabkan operator semakin 

sulit untuk melakukan penakaran lem yang harus dioleskan. Selama pekerjaan masih 

secara manual dilakukan, error sangat mungkin untuk terjadi sebagai akibat dari 

kelelahan operator ataupun sebagai akibat kurangnya perhatian mengenai pekerjaan yang 

berulang dan setiap hari dilakukan (Hong, et al., 2007). 

 Probabilitas terbesar kedua adalah arah pemasangan serat soundboard salah dengan 

nilai probabilitas 0,95. Terdapat tiga EPC yang menjadi penyebab pada error tersebut. 
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EPC pertama penyebabnya adalah tidak adanya alat-alat yang menyampaikan secara 

fungsional kepada operator. Soundboard yang akan disatukan dengan rib menggunakan 

mesin back press diletakkan di jig press rib bawah namun tidak adanya informasi pada 

alat tersebut mengenai arah serat soundboard yang benar pada saat peletakan. Menurut 

Sanders dan McCormick dalam Nurhayati, et al. (2017), peralatan mempunyai andil 

terhadap potensi human error dapat terjadi. 

Kemudian EPC yang kedua adalah operator yang tidak berpengalaman (atau baru dan 

berkualitas tapi tidak ahli). Operator yang sedang bekerja pada saat penelitian ini 

dilakukan baru bekerja selama kurang lebih dua bulan, sehingga rentan terjadi kesalahan. 

Sedangkan pelatihan hanya diberikan oleh operator yang telah lama bekerja di tempat 

tersebut, disela-sela proses produksi. Sehingga hasil pelatihan kurang maksimal dan 

menyebabkan produk cacat. 

Pelatihan merupakan hal yang penting sebelum operator baru diterjunkan ke lapangan 

produksi. Operator atau karyawan produksi membutuhkan pengetahuan dan pelatihan 

mengenai potensi permasalahan apa saja yang dapat terjadi pada proses yang akan mereka 

kerjakan (Hong, et al., 2007). Karyawan dapat menjadi penyebab dari terjadinya produk 

cacat, namun juga dapat menjadi yang mencegah terjadinya produk menjadi cacat 

ataupun memperbaiki produk cacat, jika diberikan pengetahuan dan kemampuan yang 

dibutuhkan (Paz Barroso & Wilson, 1999). 

Dan EPC yang ketiga adalah miskinnya kualitas dalam informasi yang disampaikan 

oleh prosedur dan interaksi antar manusia. Pada petunjuk kerja yang telah diberikan oleh 

perusahaan, telah tertera cara pemasangan soundboard yang benar dan bagaimana arah 

serat veneer pada soundboard saat meletakkan soundboard. Namun pada jig press rib 

bawah tidak terdapat informasi berupa tanda agar arah serat veener tidak terbalik. 

Sehingga masih dapat berisiki jiga operator baru yang melakukan proses pengepresan. 

 Selanjutnya probabilitas terbesar ketiga adalah pengangkatan jig dipaksa dan tidak 

hati-hati dengan probabilitas 0,64. EPC yang pertama adalah operator yang tidak 

berpengalaman (atau baru dan berkualitas tapi tidak ahli). Karena operator belum ahli 

dalam melakukan pengangkatan jig yang baik dan benar sehingga menjadi tidak hati-hati. 
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EPC yang kedua adalah dorongan untuk menggunakan prosedur lain yang lebih 

berbahaya yaitu dengan melakukan pengangkatan jig secara paksa. EPC yang ketiga 

adalah alat yang tidak dapat diandalkan. Menurut Kepala Kelompok, jig plat press rib 

maupun press bridge perlu ditinjau ulang agar rancangan jig plat dapat lebih memudahkan 

operator. Karena pada jig plat tersebut sering tertempel sisa lem sehingga lem mengering 

dan menjadikan jig plat susah untuk diangkat. 

 Probabilitas terbesar keempat merupakan tidak memeriksa kondisi jig plat press rib 

dengan probabilitas 0,21. Probabilitas ini merupakan penyebab dari probabilitas terbesar 

ketiga yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya. EPC yang pertama adalah waktu 

yang tersedia terbatas atau singkat untuk mendeteksi dan mengoreksi apakah pada jig plat 

masih terdapat lem sisa yang mengering atau tidak. Karena lem sisa yang mengering 

tersebut merupakan penyebab dari jig plat susah untuk diangkat. Sebetulnya telah 

diberikan penanggulangan berupa instruksi untuk memeriksa jig plat pada pagi hari 

sebelum digunakan dan pada sore hari setelah digunakan sebelum jam kerja berakhir. 

Namun hal tersebut terkadang tidak dilaksanakan oleh operator, yang menjadi EPC kedua 

yaitu tingkat disiplin pekerja yang rendah. 

Probabilitas terbesar kelima adalah tidak memeriksa kondisi rib dari rak dengan 

seksama dan nilai probabilitasnya adalah 0,17. Pekerjaan memeriksa memiliki EPC yang 

sama seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, yaitu EPC yang pertama 

adalah waktu yang tersedia terbatas atau singkat untuk mendeteksi dan mengoreksi dan 

EPC yang kedua adalah tingkat disiplin kerja yang rendah. Waktu untuk memeriksa rib 

pada saat sebelum digunakan terbatas dan jumlah rib yang harus diperiksa untuk satu unit 

piano dapat terdiri dari 10 hingga 11 rib, sehingga jika diperiksa satu persatu dengan 

seksama akan cukup memakan waktu. Hal tersebut menjadikan terdapat EPC yang kedua 

yang telah disebutkan sebelumnya. 

Probabilitas terbesar keenam adalah pemasangan jig kurang pas dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,16. EPC yang pertama ialah tidak adanya alat-alat yang 

menyampaikan secara fungsional kepada operator. Pada saat pemasangan jig memang 

masih dapat terlihat oleh operator. Namun saat sudah dimasukkan kedalam mesin back 

press, keadaan jig apakah masih tetap ditempatnya atau tidak, kurang bisa terlihat oleh 
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operator karena keadaan mesin back press yang cukup rapat. Sehingga jika jig bergeser, 

maka dapat menyebabkan rib juga bergeser meski telah dipasang jig plat. Dan EPC yang 

kedua ialah alat yang tidak dapat diandalkan. Jig press rib atas yang digunakan rentan 

tergeser karena bahannya yang terbuat dari kayu dan karet. Sehingga saat proses 

mendorong, memasukkan kedalam mesin back press, maupun saat proses pengepresan, 

jig tersebut rentan tergeser. 

Probabilitas terbesar ketujuh adalah pemasangan rib kurang sesuai tempatnya dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,14. EPCnya ialah tidak adanya alat-alat yang menyampaikan 

secara fungsional kepada operator. Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf 

sebelumnya, kondisi jig press rib atas yang digunakan untuk menahan rib saat proses 

pengepresen mudah tergeser. Sedangkan kondisi mesin back press cukup rapat sehingga 

kurang dapat terlihat kondisi rib yang sedang diproses. 

Probabilitas terbesar kedelapan ialah salah menginjak pedal dengan nilai sebesar 0,10. 

EPCnya adalah siklus berulang-ulang yang tinggi dari pekerjaan yang tinggi dari beban 

mental yang rendah. Tidak hanya ada pada probabilitas terbesar kedelapan, namun EPC 

mengenai siklus berulang-ulang yang tinggi terdapat pada semua penyebab probabilitas 

human error pada tabel 5.1. Hal tersebut telah diteliti oleh Yeow, et al. (2014) yang mana 

pekerjaan yang berulang-ulang mempunyai korelasi positif dan signifikan terhadap 

terjadinya human error di industri manufaktur. 

Berdasarkan Colombini dan Occhipinti dalam Yeow, et al. (2014), pekerjaan yang 

berulang dalam jangka waktu minimal 60 menit dapat dikategorikan sebagai pekerjaan 

yang repetitif. Pekerja manufaktur yang terbiasa melakukan pekerjaan repetitif dengan 

gerakan yang sama dalam jangka waktu yang lama dapat membuat kesalahan ketika 

terdapat tekanan untuk bekerja lebih cepat dalam hal pencapaian hasil produksi yang lebih 

tinggi. Dan pekerjaan yang repetitif dapat menyebabkan pekerja merasa lelah dan secara 

tidak langsung menyebabkan pekerja kehilangan konsentrasi saat melakukan gerakan 

yang berulang pada jangka waktu yang lama. Pekerjaan yang repetitif juga dapat 

menyebabkan pekerja mengalami ketegangan fisik dan nyeri pada muskuloskeletal 

(Israel, et al., 2009). 
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Berdasarkan penelitian Yeow, et al. (2014), tidak hanya pekerjaan repetisi yang 

mempunyai korelasi positif dan siginifikan terhadap terjadinya human error. Kelelahan, 

lingkungan kerja, dan stress juga mempunyai korelasi positif dan signifikan terhadap 

terjadinya human error di industri manufaktur.  

5.4 Analisis Rekomendasi 

Pemberian rekomendasi didasarkan pada error producing condition, hasil observasi, dan 

diskusi bersama dengan Kepala Kelompok, operator, serta Foreman. Berikut merupakan 

rekomendasi untuk masing-masing probabilitas terbesar dipaparkan pada tabel 5.2. 

Tabel 5.2 Rekomendasi untuk Probabilitas Human Error Terbesar 

No

. 

Deskripsi 

Tugas 

Deskripsi 

Error 

Penjelasan 

EPC 

Strategi 

Perbaikan 

(Jika 

Terjadi) 

Rekomendas

i (Tindakan 

Preventif) 

3.4 

Mengoleska

n lem pada 

rib 

Tidak 

mengoles 

lem secara 

rata 

Tidak adanya 

alat-alat yang 

menyampaikan 

secara 

fungsional 

kepada 

operator 

Membongkar 

dan 

mengganti rib 

kemudian 

melakukan 

proses press 

ulang 

Perancangan 

alat atau 

mesin untuk 

pengolesan 

lem agar lem 

dapat dioles 

sesuai takaran 

dan secara 

merata. 

Tidak ada 

langkah yang 

nyata untuk 

tetap berada 

pada jalur 

kemajuan 

selama 

aktivitas 

(mengawasi 

proses) 

Ketidakaktifan 

berkepanjanga

n atau siklus 

yang sangat 

berulang dari 

tugas-tugas 

beban kerja 

mental yang 

rendah 
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No

. 

Deskripsi 

Tugas 

Deskripsi 

Error 

Penjelasan 

EPC 

Strategi 

Perbaikan 

(Jika 

Terjadi) 

Rekomendas

i (Tindakan 

Preventif) 

1.4 
Memasang 

sound board 

Arah 

pemasangan 

serat sound 

board salah 

Tidak adanya 

alat-alat yang 

menyampaikan 

secara 

fungsional 

kepada 

operator 

Tidak dapat 

dilakukan 

tindakan 

perbaikan dan 

harus 

dihancurkan 

(menjadi 

deadstock) 

Merancang 

ulang mesin 

back press 

agar terdapat 

indikator 

mengenai 

posisi jig dan 

rib ataupun 

bridge apakah 

masih sesuai 

tempatnya 

atau tidak. 

Operator yang 

tidak 

berpengalaman 

(atau baru dan 

berkualitas tapi 

tidak ahli) 

Memberikan 

pelatihan 

kepada 

karyawan 

baru sebelum 

diterjunkan 

secara 

langsung ke 

proses 

produksi. 

Pelatihan 

berupa 

kemampuan 

yang 

dibutuhkan 

secara 

spesifik pada 

proses 

produksi yang 

akan 

ditempati. 

Miskinnya 

kualitas dalam 

informasi yang 

disampaikan 

oleh prosedur 

dan interaksi 

antar manusia 

Jig press rib 

bawah 

diberikan 

suatu tanda 

agar operator 

tidak lalai 

dalam 

meletakkan 

soundboard 

sesuai arah 

serat veener. 
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Ketidakaktifan 

berkepanjanga

n atau siklus 

yang sangat 

berulang dari 

tugas-tugas 

beban kerja 

mental yang 

rendah 

 Stretching 

dan istirahat 

dengan benar  

7.2 

Mengangkat 

jig plat press 

rib dari 

sound board 

press rib 

Pengangkata

n jig dipaksa 

dan tidak 

hati-hati 

Operator yang 

tidak 

berpengalaman 

(atau baru dan 

berkualitas tapi 

tidak ahli) 

Jika terjadi 

cacat seperti 

gompal, maka 

terdapat 

beberapa cara 

perbaikan 

seperti 

sanding 

bagian yang 

gompal, atau 

mengelem 

bagian yang 

gompal, 

hingga 

melakukan 

pengepresan 

ulang jika 

gompal yang 

terjadi cukup 

parah. 

Memberikan 

pelatihan 

kepada 

karyawan 

baru sebelum 

diterjunkan 

secara 

langsung ke 

proses 

produksi. 

Pelatihan 

berupa 

kemampuan 

yang 

dibutuhkan 

secara 

spesifik pada 

proses 

produksi yang 

akan 

ditempati. 

Dorongan 

untuk 

menggunakan 

prosedur lain 

yang lebih 

berbahaya 

Melakukan 

pengecekan 

pada jig plat 

press rib 

secara 

berkala, yaitu 

pada pagi 

hari, sebelum 

tea break, 

sebelum 

istirahat 

makan siang, 

dan sebelum 

pulang. 
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Alat yang tidak 

dapat 

diandalkan 

Perlu 

diadakan 

pengkajian 

ulang 

mengenai 

bahan jig plat 

agar lem 

tidak mudah 

menempel 

dan 

membekas. 

Ketidakaktifan 

berkepanjanga

n atau siklus 

yang sangat 

berulang dari 

tugas-tugas 

beban kerja 

mental yang 

rendah 

 Stretching 

dan istirahat 

dengan benar  

2.1 

Memeriksa 

kondisi jig 

plat press rib 

Tidak 

memeriksa 

kondisi jig 

plat press rib 

Waktu yang 

tersedia 

terbatas atau 

singkat untuk 

mendeteksi dan 

mengoreksi 

kesalahan 
Mengingatka

n pada saat 

briefing untuk 

memeriksa 

hal-hal yang 

perlu 

diperiksa 

Melakukan 

pengecekan 

pada jig plat 

press rib 

secara 

berkala, yaitu 

pada pagi 

hari, sebelum 

tea break, 

sebelum 

istirahat 

makan siang, 

dan sebelum 

pulang. 

Tingkat 

disiplin pekerja 

yang rendah 

Membuat 

checklist agar 

pekerja tidak 

lalai apa saja 

yang harus 

diperiksa 

Ketidakaktifan 

berkepanjanga

n atau siklus 

yang sangat 

berulang dari 

 Stretching 

dan istirahat 

dengan benar  
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tugas-tugas 

beban kerja 

mental yang 

rendah 

3.1 

Memeriksa 

kondisi rib 

dari rak 

Tidak 

memeriksa 

kondisi rib 

dari rak 

dengan 

seksama 

Waktu yang 

tersedia 

terbatas atau 

singkat untuk 

mendeteksi dan 

mengoreksi 

kesalahan 
Mengingatka

n pada saat 

briefing untuk 

memeriksa 

hal-hal yang 

perlu 

diperiksa 

Melakukan 

pengelolaan 

pada proses 

QC maupun 

saat 

menerima 

barang dari 

proses 

sebelumnya 

agar jika 

terdapat 

kerusakan 

bisa segera 

dikembalikan. 

Proses 

pengecekan 

pada saat 

menerima 

barang 

dilakukan 

oleh operator 

handling agar 

tidak 

mengganggu 

operator 

proses. 

Tingkat 

disiplin pekerja 

yang rendah 

Membuat 

checklist agar 

pekerja tidak 

lalai apa saja 

yang harus 

diperiksa 

Ketidakaktifan 

berkepanjanga

n atau siklus 

yang sangat 

berulang dari 

tugas-tugas 

beban kerja 

 Stretching 

dan istirahat 

dengan benar  
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mental yang 

rendah 

4.2 

Memasang 

jig press rib 

atas pada rib 

Pemasangan 

jig kurang 

pas 

Tidak adanya 

alat-alat yang 

menyampaikan 

secara 

fungsional 

kepada 

operator 

Melakukan 

pengecekan 

menggunakan 

intuisi dengan 

cara 

menggeser jig 

press rib 

bawah 

seperlunya 

Merancang 

ulang mesin 

back press 

agar terdapat 

indikator 

mengenai 

posisi jig dan 

rib ataupun 

bridge apakah 

masih sesuai 

tempatnya 

atau tidak. 

Alat yang tidak 

dapat 

diandalkan 

Merancang 

ulang jig 

press rib atas 

sehingga 

tidak mudah 

tergeser atau 

berpindah 

dari posisi 

yang 

semestinya 

Ketidakaktifan 

berkepanjanga

n atau siklus 

yang sangat 

berulang dari 

tugas-tugas 

beban kerja 

mental yang 

rendah 

Stretching 

dan istirahat 

dengan 

benar   

3.5 

Memasang 

rib pada 

sound board 

Pemasangan 

rib kurang 

sesuai 

dengan 

tempatnya 

(geser, 

melengkung) 

Tidak adanya 

alat-alat yang 

menyampaikan 

secara 

fungsional 

kepada 

operator 

Melakukan 

pengecekan 

menggunakan 

intuisi dengan 

cara 

menggeser jig 

press rib 

bawah 

seperlunya 

Merancang 

ulang mesin 

back press 

agar terdapat 

indikator 

mengenai 

posisi jig dan 

rib ataupun 

bridge apakah 
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masih sesuai 

tempatnya 

atau tidak. 

Ketidakaktifan 

berkepanjanga

n atau siklus 

yang sangat 

berulang dari 

tugas-tugas 

beban kerja 

mental yang 

rendah 

Stretching 

dan istirahat 

dengan benar  

5.3 

Sejajarkan 

posisi 

conveyor 

table lifter 

dengan 

bantalan 

pada mesin 

back press 

Salah 

menginjak 

pedal 

Ketidakaktifan 

berkepanjanga

n atau siklus 

yang sangat 

berulang dari 

tugas-tugas 

beban kerja 

mental yang 

rendah 

Menginjak 

pedal yang 

satunya 

Merancang 

ulang posisi 

pedal agar 

tidak salah 

menginjak, 

seperti 

merancang 

jika untuk 

menurunkan 

maka posisi 

pedal lebih 

rendah. 

 


