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BAB IV 
 
 
 
 
 

 

PUNGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 
 
 
 
 
 

 

4.1 Pengumpulan Data 
 

 

Pada tahap pengumpulan data ini dilakukan di PT Cyroplene Mulia Abadi melalui 

pengamatan secara langsung. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

berupa profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, proses produksi, 

data produksi, data jumlah produk cacat, dan tata letak fasilitas produksi. 

 
 

4.1.1 Profil Perusahaan 
 

 

PT Cyroplene Mulia Abadi adalah perusahan yang bergerak dibidang produksi rotan 

sintetis memiliki brand “Tweet” yang beralamatkan di Jl. Ky Sabalanang Blok 

Wanajaya Desa Marikangen Plumbon Cirebon. PT Cyroplene selalu mengusahakan 

pembuatan rotan sintetis dengan teknologi terbaru. 
 

PT Cyroplene Mulia Abadi memproduksi rotan sintetis yang unik dan terus 

mengembangkan dan menemukan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

dan selalu memberikan kualitas produk yang terbaik. 

 
 
 

4.1.2 Visi dan Misi 
 

 

Untuk dapat mencapai tujuan PT Cyroplene Mulia Abadi memiliki visi dan misi, 

berikut merupakan visi dan misi PT Cyroplene Mulia Abadi: 
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1. Visi 
 

Melayani pasar dunia dengan produk rotan sintetis yang bermutu dan menjadi 

pilihan utama dari pelanggan. 

 
 

2. Misi 
 

a. Melakukan inovasi tiada henti serta pengembangan pasar lokal maupun 

ekspor dengan memberikan produk dan pelayanan yang bermutu sesuai 

dengan tuntutan pasar. 
 

b. Mengutamakan ketepatan dalam mutu, menekan biaya dan waktu kerja 

guna meningkatkan efektifitas dan produktifitas. 
 

c. Membangun kerjasama team dalam penyelesaian masalah dan 

menciptakan suasana kerja yang harmonis. 
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4.1.3 Struktur Organisasi 
 
 

 

Berikut merupakan struktur organisasi yang ada di PT Cyroplene Mulia Abadi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
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Dari gambar 4.1 berikut merupakan deskripsi dari struktur organisasi yang ada di PT 

Cyroplene Mulia Abadi : 

 

1. General Manager 
 

General manager bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses yang ada di 

perusahaan. General Manager membawahi manager produksi, manager marketing, 

manager HRD GA, manager akuntansi, manager purchasing & gudang. 
 

2. Manager Produksi 
 

Bagian manager produksi bertugas untuk mengendalikan proses produksi sesuai 

dengan pemesanan pelanggan dan bertanggung jawab terhadp keseluruhan proses 

produksi. Untuk menjalankan tugasnya manager produksi memiliki unit dibawahnya 

yaitu supervisor produksi, supervisor maintenance, supervisor QC. 
 

3. Supervisor Produksi 
 

Supervisor produksi bertanggung jawab terhadap jalannya proses produksi. Untuk 

menjalankan tugasnya supervisor memiliki unit dibawahnya yaitu kepala mixing 

dan master operator. 
 

4. Kepala Mixing 
 

Kepala mixing bertanggung jawab terhadap jalannya proses produksi bagian mixing. 

Untuk menjalankan tugasnya Kepala Mixing memiliki 2 operator. 
 

5. Master Operator 
 

Master operator bertanggung jawab terhadap permasalahan mengenai setiing mesin, 

menentukan bentuk rotan sintetis sesuai dengan pesanan konsumen dan terkait 

masalah produksi. Master operator memiliki 2 operator 
 

6. Supervisor Maintenance 
 

Supervisor maintenance bertanggung jawab mengenai permasalahan mesin seperti 

set up mesin, penjadwalan manitenance mesin dan perbaikan mesin. Supervisor 

maintenance memiliki 2 operator untuk membantu menjalankan tugasnya. 
 

7. Supervisor Quality Contorl 
 

Supervisor QC bertanggung jawab terhadap kualitas produk yang telah di produksi 

mulai dari kualitas warna hingga berat dari jumlah produk yang diproduksi. Untuk 

menjalankn tugasnya supervisor QC memiliki 2 staff. 
 

8. Manager Marketing 
 

Manager marketing bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran, memnuhi 

permintaan konsumen dan memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen. 
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Manager marketing memilik 2 unit dibawahnya yaitu sub. order yang memiliki 1 

staff dan sub. pengiriman yang memiliki 1 staff. 
 

9. Manager HRD & GA 
 

Manager HRD & GA bertanggung jawab terhadap urusan kinerja karyawan dan 

pengembangan SDM perusahaan serta melakukan penjagaan, perawatan & 

pendataan secara keseluruhan aset perusahaan. Manager HRD & GA memiliki 2 

staff yaitu 1 untuk staff HRD dan 1 staff untuk GA. 
 

10. Manager Akunting 
 

Manager akunting bertanggung jawab terhadap pengelolaan terhadap fungsi 

keuangan dan pengontrolan keuangan. Manager akunting memiliki 2 unit dibawah 

nya yaitu akuntansi yang memilik 1 staff dan kasir memiliki 1 staff. 
 

11. Manager Purchasing & Gudang 
 

Bertugas dalam permasalahan finance (biaya), forcasting produksi dan masalah 

inventory. Manager purchasing & gudang memiliki 3 unit di bawah nya yaitu 

purchasing yang memiliki 1 staff, admin purch yang memilik 1 staff dan admin 

gudang memi liki 1 staff. 
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4.1.4 Proses Produksi 
 

 

Berikut merupakan proses produksi yang ada di PT Cyroplene Mulia Abadi:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.2 Alur Proses Produksi 
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Pada proses produksi di PT Cyroplene Mulia Abadi dimulai dari pemesanan 

konsumen memalui purcase order yang kemudian dari PO tersebut konsumen 

melakukan pembayaran berupa down payment (DP) 30% yang kemudian p roduk 

akan di produksi dengan spesifikasi dan informasi produk yang terdapat dalam PO. 

Setelah produk selesai di produksi selanjutnya produk yang sesuai dengan pesanan 

konsumen akan langsung dikirimkan. Berikut ini merupakan penjelasan terkait proses 

produksi yang ada di PT Cyroplene Mulia Abadi: 

 
 

1. Pemilihan Bahan Baku 
 

Pada tahap pemilihan baku ini aktivitas yang dilakukan adalah pemilihan bahan 

baku berupa biji plastik jenis HDPE yang dimana aktivitas tersebut berupa 

pengecekan terhadap kualitas bahan baku. 
 

2. Pencampuran Warna dan Addictive 
 

Setelah pemilihan bahan baku prose selanjutnya adalah pencampuran biji plastik 

dengan warna dan addictive. Warna disesuaikan dengan permintaan konsumen. 

Pada proses pencampuran ini pewarna yang digunakan adalah colorant powder 

khusus untuk pewarna plastik. Selain pewarna pada tahap ini adalah pencampuran 

bahan addictive yang berfungsi untuk pencegahan terhadap pemudaran warna, 

anti jamur, sebagai pengembang dan agar teksturnya kaku. 
 

3. Extruder 
 

Setelah semua bahan dicampur tahap selanjutnya adalah bahan masuk kedalam 

mesin extruder, yang dimana dalam mesin ini peleburan biji plastik yang 

kemudian menjadi rotan sintetis sesuai dengan permintaan konsumen. 
 

4. Pendinginan 
 

Proses selanjutnya setelah proses extruder rotan sintetis yang telah jadi masuk 

kedalam rendaman air yang mengalir yang disebut dengan proses pendinginan 

untuk menjaga kualitas produk. 
 

5. Roll 
 

Setelah proses pendinginan proses selanjutnya adalah proses roll. Proses roll ini 

yaitu menggulung rotan sintetis yang telah melalui proses pendinginan yang 

kemudian akan di potong sesuai dengan permintaan konsumen. 
 

6. QC 
 

Aktivitas QC dilakukan untuk mengecek kualitas rotan sintetis yang telah selesai 

di produksi. Pengecekan tersebut meliputi warna, ukuran, berat dan tekstur. 
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7. Crushing 
 

Tahap crushing merupakan aktivitas pengolahan kembali produk yang tidak lolo 

QC. Pada tahap crushing ini produk yang memiliki spefikasi yang sesuai dapat 

kembali pada proses sebelumnya yaitu proses pencetakan tetapi jika hasil 

crushing tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada maka produk tersebut dijual 

sebagai roduk reject. 
 

8. Packaging 
 

Setelah proses produksi selesai maka tahap selanjutnya adalah packaging. Rotan 

sintetis akan di timbang terlebih dahulu kemudian rotan sintetis dimasukkan 

kedalam karung yang beratnya 25 kg setelah itu karung ditutup dengan cara dijahit 

manual. 
 

9. Delivery 
 

Setelah semua proses produksi selesai tahap selanjutnya adalah delivery atau 

pengiriman produk kepada konsumen. Tetapi sebelum produk dikirim ada tahap 

pengecekean status pembayaran, jika produk lunas maka produk akan langsung 

dikirim tetapi jika belum lunas atau masih DP 30% sesuai dengan PO yang ada 

maka pembayaran akan dilakukan dengan pengiriman produk. 

 
 
 

4.1.5 Jumlah Operator dan Waktu Kerja 
 

 

Berikut merupakan data jumlah operator setiap proses dan waktu kerja dalam produksi rotan 

sintetis : 
 

Tabel 4.1 Jumlah Operator 

 

No Nama Proses Jumlah 

  Operator 
   

1 Pemilihan Bahan Baku 1 

2 Pencampuran Warna dan Addictive 2 
3 Extruder 1 

4 Pendinginan 1 

5 Roll 1 

6 QC 1 

7 Packaging 2 

8 Crushing 1 

9 Delivery 1 
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Berdasarkan tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah operator dalam produksi rotan 

sintetis berjumlah 11 orang dimana untuk operator pemilihan bahan baku berjumlah 1 

orang, operator pencampuran warna dan addictive berjumlah 2 orang, untuk extruder 

berjumlah 1 orang, operator proses pendinginan berjumlah 1 orang, proses roll memiliki 

1 operator, proses QC memiliki 1 operator, proses packaging memiliki 2 operator, 

proses crushing 1 operator dan delivery memiliki 1 operator. Seluruh kegiatan dalam 

proses produksi tersebut dilakukan berdasarkan waktu yang tersedia yang dimana untuk 

masing-masing shift berbeda. 

 

Waktu kerja di PT Cyroplene Mulia Abdi dalah dari hari Senin-Jumat selama 

16 jam dengan pembagian 2 shift sebagai berikut: 
 

1. Shit 1 
 

a. Senin – Sabtu 
 

08.00 – 16.00 : Bekerja 
 

12.00 – 13.00 : Istirahat 
 

2. Shift 2 
 

a. Senin – Jumat 
 

16.00 – 22.00 : Bekerja 
 

20.0  – 21.00 : Istirahat 

 

4.1.6 Tata Letak Fasilitas Perusahaan  
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                Gambar 4.3 Tata Letak Perusahaan                   

Keterangan: 
  

 No       Keterangan           No            Keterangan            
  

 1 Gerbang utama               14    Area penyimpanan produk jadi siap   

kirim 
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 No Keterangan No Keterangan 
      

 1,1 Gerbang PT CMA 15 Tempat penyimpanan bahan baku 1 

 1,2 Pintu masuk/ keluar produksi 16 Kantor PT CMA 

 1,3 Pintu 17 Gudang penyimpanan stock pigment 

    dan addictive untuk di produksi 
 1,4 Pintu belakang 18 Area maintenance 

 2 Display etalase 19 Ruang penyimpanan karung 
 3 Kantor SSS 20 Ruang colouring 

 4 Gudang penyimpanan pigment dan 21 Mesin crusher 

  addictive PT CMA    

 5 Area penyimpnana bahanbaku 22 Area utama mesin produksi 

  aluminium dan workshop SSS    

 6 Lorong 23 Area mixing 

 7 Tempat penyimpanan stock 24 Toilet 

  produksi    

 8 Toilet 25 Cooling tower 

 9 Mesin paletizing 26 Mushola 

 10 Area parkir 27 Tempat penyimpanan sampel 2 
 11 Tempat penyimpanan sampel 1 28 Tempat pembakaran dies dan flange 

 12 Tempat penyimpanan bahan baku 2 29 Tempat wudhu 

 13 Mesin mixer pengering    
 
 
 

4.1.7 Data Produksi 
 
 

 

Dalam produksinya PT Cyroplene Mulia Abadi menerapkan sistem produksi make to order 
 

yaitu produk dibuat berdasarkan permintaan konsumen. Proses produksi yang ada di PT 
 

Cyroplene Mulia Abadi dilakukan ketika ada purchase order (PO) dari permintaan 
 

konsumen. Berikut merupakan data produksi dari periode bulan April 2018 – Maret 2019 
 

yang dapat dilihat pada tabel 4.2 : 
 
 

 

Tabel 4.2 Jumlah produksi 

 

Data Produksi 
  

Bulan Jumlah Produksi (Kg) 
  

April 2018 8.635 

Mei 2018 9.529 

Juni 2018 13.718 

Juli 2018 8.305 

Agustus 2018 8.854 

September 2018 8.023 

Oktober 2018 10.547 
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Data Produksi 
 

Bulan Jumlah Produksi (Kg) 
  

November 2018 8.156 

Desember 2018 9.459 

Januari 2019 7.860 

Februari 2019 8.250 

Maret 2019 7.077 

Jumlah 108.412 
  

 
 
 

4.1.8 Data Jumlah Cacat Produksi 
 
 

 

Berikut merupakan data jumlah cacat produksi yang ada di PT Cyroplene Mulia Abadi 

selama 12 bulan periode bulan April 2018 – Maret 2019: 

 
 
 

Tabel 4.3 Jumlah Cacat Produk  

 

Data Jumlah Cacat 
 

Bulan Jumlah Cacat (Kg) 
  

April 2018 510 

Mei 2018 499 

Juni 2018 1.897 

Juli 2018 556 

Agustus 2018 491 

September 2018 400 

Oktober 2018 1.198 

November 2018 425 

Desember 2018 488 

Januari 2019 695 

Februari 2019 585 

Maret 2019 410 

Jumlah 8.154 
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4.2 Pengolahan Data 
 
 

 

4.2.1 Define 
 
 

 

Pada tahap define merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi masalah yang ada. 

Tahap ini melukukan identifikasi waste pada proses produksi rotan sintetis dengan 

menggunakan VSM (Value Stream Mapping) yang kemudian dapat mengidentifikasi 

jenis defect yang ada. 

 
 

1. Data Cycle Time 
 

 

Menurut (Hult, 1998) cycle time (waktu siklus) merupakan waktu yang dibutuhkan 

oleh suatu produk dari rangkaian proses awal hingga akhir. Data cycle time ini 

digunakan sebagai input perancangan proposed value stream map. Pada tabel 4.4 

menunjukkan hasil pengambilan data cycle time dari proses pembuatan rotan sintetis: 

 

Tabel 4.4 Data Cycle Time 

 

No   Cycle Time (Detik)    
        

 Pemilihan Pencampuran Extruder Pendinginan Roll QC Packaging 

 Bahan Baku Warna dan      

  Addictive      
        

1 82 1.189 40 62 396 55 176 

2 102 1.244 38 60 441 59 164 

3 104 1.294 40 60 350 60 155 

4 85 1.307 41 58 366 65 155 

5 104 1.289 39 62 406 65 163 

6 89 1.293 35 60 404 58 196 

7 86 1.420 37 59 435 59 176 

8 93 1.073 40 55 401 55 151 

9 105 1.040 38 62 466 60 145 

10 106 1.284 36 60 481 66 140 

11 85 1.254 36 62 429 63 173 

12 104 1.176 34 60 379 60 181 

13 80 1.276 39 60 382 56 190 

14 104 1.344 38 58 384 53 140 

15 80 1.300 40 55 400 64 134 
        



       56 

       

No   Cycle Time (Detik)    
        

 Pemilihan Pencampuran Extruder Pendinginan Roll QC Packaging 

 Bahan Baku Warna dan      

  Addictive      
        

16 95 1.145 35 64 456 60 179 

17 98 1.235 34 60 413 65 182 

18 106 1.275 35 58 474 59 180 

19 88 1.258 36 56 377 56 150 

20 100 1.277 34 59 491 55 147 

21 89 1.244 33 61 467 60 142 

22 98 1.309 33 55 401 65 126 

23 81 1.195 36 59 406 60 198 

24 97 1.184 38 61 470 60 139 

25 96 1.372 40 59 427 64 138 

26 89 1.115 33 60 440 59 151 

27 82 1.181 39 61 489 55 143 

28 94 1.045 33 61 413 55 139 

29 101 1.066 41 58 426 60 144 

30 91 1.218 35 60 420 64 180 

Jumlah 2.814 36.902 1.106 1.785 12.690 1.795 4.777 

Rata- 93,8 1.230,066667 36,866667 59,5 423 59,83 159,233333 

rata      333  
 
 
 

2. Uji Keseragaman Data 
 

 

Uji keseragaman data ini dilakukan untuk mengetahui data yang telah diambil apakah 

seragam atau berada pada batas kendali atas (BKA) dan batas kendali bawah (BKB). 

Apabila dalam pengujian ini terdapat data yang yang tidak seragam maka data tersebut 

tidak dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya. 

 
 

Cycle time pada setiap proses akan digunakan untuk membuat current value 

stream mapping. Pengamatan cycle time dilakukan secara langsung sebanyak 30 kali. 

Untuk dapat mengetahui data yang telah diambil seragam maka dilakukan uji 

keseragam data dengan tingkat keyakinan 95% dan tingkat ketelitian sebesar 5%. 

Berikut merupakan persamaan yang digunakan untuk menguji keseragaman data: 

 
 

BKA = X + (k x α) 
 

BKB = X – (k x α) 
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Berdasarkan hasil perhitungan uji keseragaman data maka didapatkan nilai 
 

BKA dan BKB, sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Keseragaman Data 

 

  Pemilihan Pencampuran Extruder Pendinginan Roll QC Packaging 

  Bahan Warna dan      

  Baku Addictive       
          

 BKA 110,866 1.416,266  42,058 63,798 497,636 67,16849 199,082 

 BKB 76,733 1.043,868  31,675 55,201 348,363 52,498 119,384 
 
 

Hasil perhitungan uji keseragaman data diatas diketahui bahwa data yang ada tidak 

ada yang melewati batas atas dan batas bawah sehingga seluruh data yang ada dapat 

dikatakan seragam dan dapat digunakan untuk dilakukan perhtiungan selanjutnya. 

 
 

3. Uji Kecukupan Data 
 

 

Untuk mengetahui data yang ada cukup maka dapat menggunakan uji kecukupan data. 

Dalam pengujian kecukupan data digunakan untuk mengetahui jumlah sample data 

yang telah diambil cukup untuk di proses selanjutnya. Berikut merupakan perhitungan 

uji kecukupan data dengan 30 kali percobaan. Berikut merupakan rumus uji kecukupan 

data: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Setelah melakukan uji kecukupan data, berikut merupakan hasil pengujian 

yang telah dilakukan. Dapat dilihat pada dibawah ini: 

 

Tabel 4.6 Hasil Uji Kecukupan Data. 

 

 Proses  N’ N Kecukupan 
     

 Pemilihan Bahan Baku 12,800 30 Cukup 

 Pencampuran Warna 8,859 30 Cukup 
 dan Addictive     

 Extruder  7,667 30 Cukup 

 Pendinginan  2,018 30 Cukup 
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 Proses N’ N Kecukupan 
     

 Roll 12,038 30 Cukup 

 QC 5,811 30 Cukup 

 Packaging 24,216 30 Cukup 
 
 
 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai N’ untuk 

setiap masing-masing proses kurang dari N yang dimana N adalah jumlah data yang 

diamati yaitu sebanyak 30 data. Dari hasil tersebut N’ ≤ N sehingga data yang ada 

sudah cukup dan tidak perlu pengambilan data kembali. 

 

4. Pembuatan Current Value Stream Mapping 
 

 

Setelah  mendapatkan data-data  yang  mendukung,  berikut  merupakan  Current  Value 
 

Stream Mapping sesuai dengan proses produksi rotan sintetis: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Produksi  

 
Warehouse 

 
 

 
Supplier 

 
 
 
 
 
 
 

 

Production 
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Daily Orders 
 

PPIC 
Weekly Orders 

Monthly Forcast Marketing  
Weekly Orders Order 

 
 

Costomer 
 

200 Kg/ shift  
8 jam/ 1 shift 

 
 
 
 
 
 
 

 

Bahan Baku 
 Pemilihan Bahan Pencampuran Warna & 

Extruder Pendinginan Roll QC 
 

Packaging 
 

 

Adidictive 
  

 

Baku 
  

1000 kg 
        
         

          

  1 1 1 1 1 1  1 Storage 
         

500 kg        

C/T : 1.795" 
  

  
C/T : 2.814'' C/T : 36.902'' C/T : 1.106" C/T : 1.785" 

C/T : 12.690"  
C/T : 4.777" 

 
      

  
1 Shift 1 Shift 1 shift 1 Shift 

1 Shift 1 Shift  
1 Shift 

 
      

  
8 jam : 480 menit 8 jam : 480 menit 8 jam : 480 menit 8 jam : 480 menit 

8 jam : 480 menit 8 jam : 480 menit  
8 jam : 480 menit 

 
      

  
Defect : 0,1% Defect : 4,2 % Defect : 5% Defect : 0,3% 

Defect : 0% Defect : 3,5%  Defect : 0%  
      

       
          

 
0" 60'' 35"  60" 75" 35"  15"  

        

100" NVA = 280"    1.500 " 890"  1.255" 650" 450" 
  2.754''    
         

          

VA = 7.599" 

 

 

Gambar 4.4 Current  Value State Mapping 
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Dari VSM diatas dapat diketahui jenis-jenis pemborosan atau waste yang 

terjadi pada proses pembuatan rotan sintetis yang dapat dilihat dari aliran proses 

berdasarkan VSM yang telah dibuat. Berikut merupakan identifikasi waste yang ada: 

 

1. Defect 
 

Waste yang terjadi pada proses produksi dapat dilihat melalui VSM yang telah 

dibuat terjadi defect. Dapat dilihat bahwa jumlah persentase defect yang terjadi 

selama poses produksi berlangsung sebesar 13,1% yang dimana jumlah 

persentase defect melebihi standar defect yang ada di perusahaan sebesar 10%. 

Defect tetinggi terjadi pada proses extruder yang dimana pada proses tersebut 

mengalmai defect disebabkan oleh faktor dari mesin extrudernya iu sendiri 

seperti perawatan mesin yang tidak terjadwal dengan baik sehingga ketika bahan 

baku dan warna masuk kedalam mesin extruder output yang dihasilkan tidak 

sesuai dengan standar yang ada seperti warna tidak tercampur. Selain itu lubang 

pada mesin extruder terkadang bermasalah yang menyebabkan output yang 

dihasilkan tidak sesuai seperti bentuk rotan sintetis yang dihasilkan mengalami 

bentuk yang tidak beraturan. Selain pada proses extruder terdapat defect yang 

cukup tinggi pula pada proses pencampuran warna dan addictive yang dimana 

defect tersebut berupa warna yang tidak tercampur dengan rata sehingga output 

rotan sintetis yang dihasilkan warnanya tidak rata. 

 
 

2. Inventory 
 

Berdasarkan VSM yang telah dibuat terdapat waste inventory yang 

teridentifikasi pada proses produksi rotan sintetis. Waste tersebut merupakan 

akumulasi barang jadi, barang setengah jadi atau bahan baku untuk proses 

produksi berlangsung yang memerlukan tempat penyimpanna, biaya tambahan 

dan menambah pkerja untuk pengontrolan. Inventory yang ada pada proses 

produksi rotan sintetis ini terdapat penyimpanan (storage) pada aliran VSM yang 

merupakan penyimpanan barang jadi, kemudian terdapat inventory bahan baku 

yang dimana penyimpanan bahan baku berupa biji plastik dan pewarna jika tidak 

dirawat dengan baik akan mengurangi kualitas hasil produksi. 
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3. Motion 
 

Pada proses pembuatan rotan sintetis yang ada terdapat waste yang ada berupa 

motion. Waste motion yang ada berupa gerakan yang tidak diperlukan dalam 

proses produksi. Pemborosan gerakan yang ada berupa aktivitas yang tidak 

diperlukan selama proses produksi. Aktvitas gerakan yang tidak diperlukan itu 

terdapat pada proses pendinginan yang dimana pada proses tersebut operator 

melakukan gerakan pengecekan produk yang masuk kedalam air pendingin yang 

dimana seharusnya gerakan tersebut tidak dilakukan karena pada proses 

pendinginan produk yang masuk kedalam air pendingin sudah disesuaikan 

dengan suhu standar yang ada. 

 
 

5. Jenis Cacat dan Penentuan Critical to Quality 

a. Jenis Cacat Produk 

 
Pada proses pembuatan rotan sintetis terdapat beberapa jenis cacat pada 

pembuatan produk tersebut. Berikut merupakan jenis-jenis cacat yang terjadi: 
 

1. Cacat Bentuk 
 

Cacat bentuk dalam proses pembuatan rotan sintetis berupa bentuk yang 

tidak sesuai dengan standar yang ada. Bentuk rotan sintetis yang biasa dibuat 

silinder dan memanjang. Cacat bentuk yang ada berupa bentuk yang tidak 

silinder dan bentuknya tidak beraturan. 

 
 

2. Warna Tidak Sesuai 
 

Cacat produk pada proses pembuatan rotan sintetis berikutnya adalah warna 

yang tidak sesuai. Warna yang tidak sesuai terjadi dikarenakan pada proses 

pencampuran warna dan addictive tidak tercampur dengan baik, cacat warna 

tidak sesuai sperti warna tidak menyeluruh dan warna pudar. 

 
 

3. Pada cacat tekstur 
 

Cacat tekstur produk rotan sintetis berupa tekstur yang tidak sesuai dengan 

standar yang ada. Cacat tekstur yang ada berupa tekstur kulit rotan sintetis 

dan serat rotan sintetis yang tidak rata. 
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4. Cacat Diameter 
 

Cacat diameter pada pembuatan rotan sintetis ini adalah berupa diameter 

rotan sintetis yang diproduksi tidak sesuai dengan standar sebesar 18 mm, 

yang dimana hasil produksi terkadang kurang bahkan melebihi standar. 

 
 

b. Data Jumlah Cacat Per Jenis (Kg) 

 

Tabel 4.7 Data Jumlah Cacat Per Jenis 

 

 Bulan Jumlah   Jenis Cacat    
  

Produksi 

      

  Cacat Warna Ukuran Cacat Jumlah 

  (Kg) Tekstur Tidak Tidak Sesuai Diameter Cacat 

    Sesuai     

 April 2018 8.635 347 101 52 10 510  

 Mei 2018 9.529 413 53 30 3 499  

 Juni 2018 13.718 1047 518 285 47 1.897  

 Juli 2018 8.305 262 202 77 15 556  

 Agustus 2018 8.854 221 198 65 7 491  

 September 2018 8.023 196 119 74 11 400  

 Oktober 2018 10.547 1002 91 96 9 1.198  

 November 2018 8.156 257 95 67 6 425  

 Desember 2018 9.459 293 106 79 10 488  

 Januari 2019 7.860 398 157 128 12 695  

 Februari 2019 8.250 324 152 101 8 585  

 Maret 2019 7.077 221 124 60 5 410  

 Jumlah per Cacat 4.981 1.916 1.114 143 8.154  
         

 
 
 

Dari tabel diatas dengan melihat jenis cacat dan diagram pareto untuk melihat 

jumlah jenis cacat tertinggi sampai terendah dan dapat digunakan untuk 

menentukan Critical To Quality (CTQ). 

 
 
 

Tabel 4.8 Data Frekuensi Jenis Cacat  

 

 Jenis Cacat Frekuensi Persentase Persentase 

    Kumulatif 
     

 Cacat Bentuk 4.981,00 61,09% 61,09% 

 Warna Tidak Sesuai 1.916,00 23,50% 84,58% 

 Tekstur Tidak Sesuai 1.114,00 13,66% 98,25% 
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 Jenis Cacat Frekuensi Persentase Persentase 

    Kumulatif 
     

 Cacat Diamater 143,00 2% 100% 

 Total 8.154,00   
     

 
 
 

Dari tabel diatas dapat dilihat frekuensi jumlah produk cacat dan 

persentase dari tiap jenis cacat yang ada. Berikut merupakan diagram pareto 

dari tabel diatas: 
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Gambar 4.8 Diagram Pareto 
 
 

 

4.2.2 Measure 
 
 

 

Pada tahap measure dilakukan pengukuran level sigma. Dengan level sigma maka 

perusahaan dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan kualitas produk yang dihasiilkan. 

Level sigma juga dapat dijadikan parameter perusahaan untuk pencapaiaan target kualitas 

produk, dikarenakan semakin tinggi level sigma maka tingkat kecacatan yang diproduksi per 

satu juta kesempatan (DPMO) akan semakin rendah. 
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1. Perhitungan Peta Kendali 
 
 

 

Tabel 4.9 Perhitungan Peta Kendali 

 

 No Jumlah Jumlah Proporsi UCL CL LCL 

  Produksi Cacat     

  (Kg) (Kg)     
        

 1 8.635 510 0,059065 0,135742 0,071378 0,007014 

 2 9.529 499 0,052364 0,135742 0,071378 0,007014 

 3 13.718 1.897 0,138284 0,135742 0,071378 0,007014 

 4 8.305 556 0,066951 0,135742 0,071378 0,007014 

 5 8.854 491 0,055458 0,135742 0,071378 0,007014 

 6 8.023 400 0,049859 0,135742 0,071378 0,007014 

 7 10.547 1.198 0,113587 0,135742 0,071378 0,007014 

 8 8.156 425 0,052109 0,135742 0,071378 0,007014 

 9 9.459 488 0,051591 0,135742 0,071378 0,007014 

 10 7.860 695 0,088426 0,135742 0,071378 0,007014 

 11 8.250 585 0,070909 0,135742 0,071378 0,007014 

 12 7.077 410 0,057931 0,135742 0,071378 0,007014 

 Rata- 
9.034,32 679,50 0,071378 

   
 

rata 
   

       

 Jumlah 108.411,86 8.154,00     
 

 

Dari hasil tabel tersebut dapat dilihat dengan grafik peta kendali p dibawah ini:  
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Gambar 4.9 Peta Kendali P 

 

Pada grafik peta kendali p diatas menunjukkan proporsi cacat termasuk dalam 

batas kendali. Tetapi pada grafik tersebut dapat dilihat ketidakstabilan pada proses. 
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Dapat dilihat pada periode ke-3 atau pada bulan juni pada tahun 2018 proporsi cacat 

melewati batas atas. 

 

2. Perhitungan Nilai DPMO dan Level Sigma 
 

 

Berikut merupakan hasil perhitungan nilai DPMO dan level 

sigma: DPMO = (Proporsi x 1.0000.000)/ CTQ 
 

Sigma (MS.Excel) = (Normsinv((1.000.000-DPMO)/1.000.000)+1,5 

 

Tabel 4.10 Perhitungan DPMO dan Level Sigma 

 

 No Jumlah Jumlah Banyaknya Proporsi (P = DPMO Sigma 

  Produksi (n) Cacat (c ) CTQ c/n)   
        

 1 8.635 510 4 0,059065377 14.766,34 3,68 

 2 9.529 499 4 0,052364262 13.091,07 3,72 

 3 13.718 1.897 4 0,138284154 34.571,04 3,32 

 4 8.305 556 4 0,066950685 16.737,67 3,63 

 5 8.854 491 4 0,055458293 13.864,57 3,70 

 6 8.023 400 4 0,049858713 12.464,68 3,74 

 7 10.547 1.198 4 0,113586802 28.396,70 3,40 

 8 8.156 425 4 0,052108877 13.027,22 3,73 

 9 9.459 488 4 0,051591077 12.897,77 3,73 

 10 7.860 695 4 0,088425992 22.106,50 3,51 

 11 8.250 585 4 0,070909091 17.727,27 3,60 

 12 7.077 410 4 0,057931206 14.482,80 3,68 

 Rata- 9.034,32 679,50 4,00 0,071377877 17.844,47 3,62 

 rata       

 Jumlah 108.412 8.154     
        

 
 
 

Penjelasan berdasarkan tabel di atas dapat dilihat melalui garafik dibawah ini 

untuk melihat level sigma berdasarkan hasil DPMO: 
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Gambar 4.10 Grafik Pola Nilia DPMO  
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   Gambar 4.11 Grafik Pola Nilai Sigma    
 
 

 

Berdasarkan gambar 4.10 menunjukkan bahwa dengan rata-rata jumlah 

produksi selama satu tahun sebanyak 108.412 kg menghasilkan rata-rata DPMO 

sebesar 17.844,47 dan rata-rata nilai sigma sebesar 3,62. Sedangkan berdasarkan 

grafik 4.10 dan grafik 4.11 menunjukkan bahwa terjadi ketidak stabilan proses. Dapat 

dilihat pada kedua grafik tersebut pada periode bulan ke-3 atau pada bulan juni 2019 

menghasilkan nilai DPMO tertinggi dan mengakibatkan nilai sigma rendah. 
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3. Analisis Nilai DPMO dan Level Sigma 
 

 

Penelitian ini dilakukan perhitungan sebanyak 12 bulan atau 12 periode dengan 

jumlah produksi sebanyak 108.412 kg dengan jumlah cacat sebanyak 8.154 kg. Pada 

penelitian ini menggunakan data cacat pada proses pembutan rotan sintetis. Pada 

karakteristik CTQ potensial terdapat 4 jenis cacat yaitu cacat bentuk, warna tidak 

sesuai dan cacat diameter yang dijadikan acuan mencari nilai DPMO dan tingat level 

sigma. 
 

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan bahwa jenis cacat yang tertinggi 

adalah cacat bentuk dengan jumlah cacat sebanyak 4.981 kg dengan persentase 

61,09% dari keseluruhan cacat. Hasil perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan 

nilai rata-rata produksi sebesar 9.034,32 kg dengan nilai sigma 3,62. Dari hasil 

perhitungan tersebut didapatkan juga nilai DPMO dengan rata-rata sebesar 

17.844,47 yang menunjukkan bahwa apabila memproduksi rotan sintetis sebanyak 1 

juta maka terdapat 17.844 kg produk rotan sintetis mengalami cacat atau tidak sesuai 

standar. Untuk nilai tingkat sigma dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.11 Tingkat Nilai Sigma dan DPMO  

 

 Tingkat Pencapaian DPMO Keterangan 

 Sigma    
     

 1-sigma 691.462 Sangat tidak kompetitif 
 2-sigma 308.538 Tidak kompetitif 

 3-sigma 66.807 Rata-rata industri Indonesia 

 4-sigma 6.210 Rata-rata industri USA 

 5-sigma 233 Rata-rata industri Jepang 

 6-sigma 3,4 Industri kelas Dunia  

Dari  hasil  perhitungan, didapatkan  nilai sigma  sebesar  3,62  dengan  nilai 
 

DPMO sebesar 17.844,4. Berdasarkan tingkat pencapaian sigma dengan nilai DPMO 
 

yang ada maka proses pembuatan rotan sintetis menunjukkan berada pada rata-rata 
 

industri Indonesia. 
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4.2.3 Analyze 
 
 

 

1. Analisis Penyebab Cacat Produk (Diagram Fishbone) 
 

 

Berikut merupakan  analisa  penyebab  jenis  cacat  yang  paling  dominan dengan 
 

diagram fishbone pada proses pembuatan rotan sintetis melalui observasi lapangan 
 

dan wawancara: 
 

a. Cacat Bentuk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.12 Diagram Fishbone Cacat Bentuk 

 

Berdasarkan gambar 4.12 bahwa faktor-faktor penyebab dari cacat bentuk yang 

ada di proses produksi rotan sintetis adalah manusia, metode, mesin dan 

material. Faktor yang disebabkan oleh manusia adalah kurangnya pengetahuan 

dan skill pekerja dan pekerja tidak tekliti. Faktor metode yaitu tidak ada 

pengecekan lubang extruder dan tidak memiliki SOP. Faktor mesin yaitu 

maintennace yang tidak teratur, lubang extruder tidak rata, dan tekanan suhu 

mesin tidak rata. Kemudian untuk faktor material yaitu bahan baku mudah 

meleleh. 
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b. Warna Tidak Sesuai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.13 Diagram Fishbone Warna Tidak Sesuai 

 

Berdasarkan gambar 4.13 faktor-faktor penyebab cacat warna yang tidak sesuai 

pada proses produksi rotan sintetis adalah manusia, metode, mesin dan material. 

Faktor manusia yaitu kurangnya pengetahuan dan skill pekerja, pekerja salh 

takaran warna, dan pekerja tidak teliti. Faktor metode yaitu pencampuran warna 

tidak tepat dan tidak memiliki SOP. Faktor mesin yaitu maintenance yang tidak 

teratur dan mesin pencampuran warna kotor. Kemudian faktor material yaitu 

warna yang tidak pigmented dan warna yang tidak mudah tercampur dengan rata. 

 
 
 
 

4.2.4 Improve 
 
 

 

Pada tahap improve ini melakukan tindakan perbaikan sebagai langkah untuk mengurangi 

defect yang ada. Pada tahap ini perbaikan yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan 

metode FMEA dan TRIZ untuk mengetahui akar-akar penyebab cacat yang terjadi dan dapat 

menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan berdasarkan analisis FMEA dan TRIZ tersebut. 

 
 

1. Analisis FMEA 
 

 

Analisis FMEA dihasilkan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala produksi dan 

staff produksi rotan sintetis PT Cyroplene Mulia Abadi. Dalam penyusunan FMEA ini 

data yang digunakan berasal dari fishbone diagram yang telah dibuat sebelumnya. 
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a. Analisis FMEA Cacat Bentuk 
 
 

 

Tabel 4.12 Analisis FMEA Cacat Bentuk 

 

Modes of Effect of S  Causes of Failure O  Current Control   D RPN 

Failure Failure                 
               

  8 Manusia    3 Melakukan  briefing  oleh 3 72 
   Pekerja dalam melakukan  kepala produksi sebelum   

   pekerjaan hanya mengandalkan  pekerja    melakukan   

   perkiraan     pekerjaannya       

  8 Tidak teliti dalam melakukan 2 Melakukan  pengawasan dan 3 48 

   kontrol saat produksi  pengontrolan oleh kepala   

         produksi        

 Bentuk rotan 8 Metode    4 Melakukan pengontrolan part 3 96 

Cacat Bentuk 
sintetis tidak  Tidak teliti dalam melakukan  mesin secara teratur      

sesuai dengan  pengontrolan mesin            

             

 standar 8 Pekerja dalam melakukan 5 Membuat SOP untuk prosedur 2 80 

   pekerjaan  tidak memiliki  pekerja  saat melakukan   

   prosedur     pekerjaannya       

  8 Mesin     7 Melakukan maintenance secara 6 336 
   Tidak melakukan perawatan  teratur dan berkala      

   mesin secara teratur            

  8 Tidak teliti dalam pengecekan 6 Melakukan pengontrolan part- 4 192 

   part mesin     part mesin sebelum beroperasi   

  8 Tidak teliti dalam pengaturan 3 Melakukan pengontrolan suhu 3 72 

   suhu mesin    mesin secara teratur      

  8 Material    7 Mengontrol  pencampuran 3 168 

   Bahan baku mudah meleleh  material yang digunakan     
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b. Analisis FMEA Warna Tidak Sesuai 
 
 

 

Tabel 4.13 Analisis FMEA Warna Tidak Sesuai 

 

Mode of Effect of S  Causes of Failure O Current Control   D RPN 

Failure Failure              
            

  8 Manusia   3 Melakukan pengawasan dan 2 48 
   Tidak  teliti terhadap  pengontrolan langsung oleh kepala   

   pengawasan  dan  pengontrolan  produksi       

   selama produksi          

  8 Metode   3 Membuat SOP   untuk prosedur 2 48 

   Pekerja dalam melakukan  pekerja saat melakukan   

 
Kualitas rotan 

 pekerjaan tidak memiliki  pekerjaannya      
  

prosedur 
          

Warna tidak sintetis tidak 
           

8 Tidak teliti  terhadap  prosedur 4 Melakukan pemeriksaan kembali 3 96 
sesuai sesuai dengan  

takaran warna yang ada 
 

mengenai takaran pencampuran 
  

 
standar 

    

       
warna sebelum melakukan produksi 

  

          

  8 Mesin    5 Membuat jadwal maintenance 3 120 
   Tidak melakukan perawatan  secara teratur dan berkala     

   mesin secara teratur          

  8 Tidak  teliti terhadap 4 Melakukan  pengontrolan 3 96 

   pengontrolan mengenai  kebersihan setiap mesin yang ada   

   kebersihan mesin          

  8 Material   7 Melakukan pengecekan  ulang 4 224 

   Tidak  teliti terhadap  terhadap  pencampuran  warna  dan   

   pencampuran warna dan bahan  zat aditif yang ditambahkan    

   aditif lainnya          

  8 Tidak teliti terhadap pemilihan 5 Melakukan pemilihan  ulang 4 160 

   material    terhadap supplier bahan baku   
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pewarna  
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2. Hasil Analisis FMEA 
 

 

Berdasarkan hasil analisis FMEA yang dapat dilihat pada tabel 4.18 dan 4.19 akan 

dipilih penyebab cacat yang ada yaitu cacat bentuk dan warna tidak sesuai dengan 

memilih nilai RPN tertinggi. Hal itu dilakukan bertujuan untuk menetapkan prioritas 

perbaikan. Penyebab cacat dengan nilai RPN tertinggi membutuhkan perbaikan yang 

cepat dan mempengaruhi proses produksi selanjutnya. 

 
 

Nilai RPN tertinggi untuk jenis cacat bentuk adalah disebabkan oleh tidak 

melakukan perawatan mesin secara teratur dengan nilai RPN 336 dan untuk jenis 

cacat warna tidak sesuai dikarenakan tidak teliti terhadap pencampuran warna dan 

bahan aditif lainnya dalam proses produksi dengan nilai RPN 224. Langkah 

selanjutnya dari hasil tersebut digunakan untuk mencari perbaikan yang tepat sebagai 

upaya mengurangi jumlah cacat yang ada di proses produksi rotan sintetis. 

 
 

3. Metode TRIZ 
 

 

a. Model of Problem Engineering Contradiction 
 

 

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan faktor-faktor penyebab cacat yang 

paling dominan dengan menggunakan metode FMEA kemudian mengkategorikan 

ke dalam matriks kontradiksi berdasarkan 39 parameter TRIZ, yang dimana pada 

engineering contradiction ini terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu 

improving parameter dan worsening parameter. Pertemuan kedua parameter 

tersebut dijadikan solusi terbaik untuk mengurangi jumlah cacat yang ada dalam 

proses produksi rotan sintetis. Berdasarkan penyebab cacat yang telah didapatkan 

sebelumnya terdapat 2 penyebab paling dominan pada proses produksi tersebut 

yaitu: 
 

1) Jika mesin dilakukan perawatan setiap hari maka mesin akan dapat 

beroperasi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan, tetapi dengan 

melakukan perawatan mesin setiap hari maka perusahaan akan 

mengeluarkan biaya perawatan yang lebih besar. 

a) Improving parameters : Quantity of subtance/ the matter (26) 
 

b) Worsening parameter : Productivity (39) 
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2) Jika pekerja melakukan penimbangan campuran warna dan zat aditif 

dengan berat warna yang lebih banyak maka dapat memberikan warna 

yang lebih pigmented untuk rotan sintetis yang dihasilkan, tetapi 

perusahaan akan mengeluarkan biaya pembelian material pewarna yang 

lebih besar. 

a) Improving paraeters : Measurement accuracy (28) 
 

b) Worsening parameters : Productivity (39) 
 

Adapun kontradiksi yang muncul dalam permasalahan yang telah didapatkan 

dapat dilihat pada tabel 4.14 dan 4.15, sebagai berikut: 

 

Tabel 4.14 Identifikasi Inventive Principles Pada Engineering 
 

Contradiction (1) 

 

  Improving Parameters Worsening Parameters Matrix Contradiction  
        

  Quantity of subtance/ the Productivity (39) 13, 28, 3, 27  

  matter (26)        

   Tabel 4.15 Identifikasi Inventive Principles Pada Engineering  

    Contradiction (2)       

        

  Improving Parameters Worsening Parameters Matrix Contradiction  
       

  Measurement accuracy Productivity (39) 10, 34, 28, 32  

 (28)         
 
 
 

Dari tabel 4.14 dan 4.15 dapat dilihat bahwa pada engineering contradiction 

yang pertama, improving parameters yaitu ease of quantity of subtance/ the matter 
 

(26) (33) dengan worsening parameters yaitu productivity (39) dengan 

menghasilkan inventive principles 13, 29, 3, 27. Pada engineering contradiction 
 

yang kedua improving parameters yaitu measurement acuuracy (28) dengan 

worsening parameters yaitu productivity (39) dengan menghasilkan inventive 

principles 10, 34, 28, 32. Dari hasil inventive principles dari kedua engineering 

contradiction tersebut dipilih inventive principles 28 yaitu penggantian 

sistem/teknik (replacement of a mechanical system, mechanical substitution) dan 

10 yaitu penyiapan (prior action, preliminary anti-action). 
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4. Penerapan Inventive Principles 
 

 

Inventive principles yang telah dipilih untuk mendapatkan solusi dari setiap model 

masalah pada proses pembuatan rotan sintetis akan diterapkan untuk dapat 

memecahkan masalah yaitu dengan process mapping untuk setiap atribut masalah 

yang telah ditemukan sebagai berikut: 
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       Tabel 4.16 Matriks Kontradiksi       

      

Matriks Kontradiksi Inventive Principles  Sub-Prinsip Prinsip yang Sesuai  
       

Jika mesin dilakukan (28) Replacement  of  a (a) Membuat prosedur maintenance Prinsip  (28)  Replacement  of  a 
perawatan setiap hari maka mechanical system, sebagai panduan pekerja mechanical system, mechanical 

mesin akan dapat beroperasi mechanical substitution (b) Membuat  jadwal maintenance substitution Sub-prinsip (b) dengan 
dengan baik dan tidak terlalu    secara teratur   membuat jadwal maintennace yang 

sering mengalami kerusakan,    (c) Penggantian settingan mesin teratur, berkala, dan terencana  

tetapi dengan melakukan            

perawatan mesin setiap  hari            

maka perusahaan akan            

mengeluarkan  biaya            

perawatan yang lebih besar            

Jika rotan sintetis di produksi (10) Prior action, (a) Menyiapkan seluruh (10) Prior action, preliminary anti- 
dengan campuran warna dan preliminary anti-action material sebelum produksi action,   Sub-prinsip   (c)   dengan 

zat   aditif dengan  kualitas    (b) Melakukan seleksi   ulang melakukan pengawasan dan 
dibawah  standar akan    untuk suplier material pewarna dan pengontrolan pekerja terhadap 

meminimasi pengeluaran    zat aditif   pencampuran warna sehingga 

biaya  material, akan tetapi    (c) Melakukan pengawasan takaran yang dibuat sesuai dengan 

dapat menurunkan kualitas    dan pengontrolan pekerja terhadap standar yang telah ditetapkan  

        proses pencampuran warna     



77 
 

 

5. Hasil Metode TRIZ 
 

 

Dari hasil penentuan inventive principles untuk setiap akar penyebab masalah yang 

ada di proses produksi rotan sintetis telah diperoleh prinsip yang sesuai yang 

selanjutnya akan dijadikan sebagai usulan solusi terbaik untuk menyelesaikan 

masalah yang ada. Hasil tersebut adalah yaitu dengan dengan membuat jadwal 

maintenance secara teratur, berkala dan terencana sehingga perawatan mesin tidak 

lagi hanya saat mesin mengalami kerusakan. Selanjutnya yaitu dengan melakukan 

pengawasan dan pengontrolan pekerja terhadap pencampuran warna sehingga takaran 

yang dibuat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga saat produksi 

dihasilkan produk yang sesuai dengan sandar. 

 
 
 

4.2.5 Control 
 
 

 

Tahap selanjutnya adalah control yang dimana pada tahap ini melakukan tindakan 

pengendalian terhadap perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan selanjutnya. Tindakan 

pengendalian yang dilakukan adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap 

semua material dan semua komponen mesin yang ada didalam proses produksi, agar tidak 

terjadi kerusakan mesin saat proses produksi berlangsung. Membuat instruksi kerja dari SOP 

(Standart Operasional Procedure) yang ada dalam melakukan pengendalian dan pengawasan 

terhadap penyebab terjadi cacat produk sehingga dapat diminimalisir, meningkatkan 

produktivitas dan meningkatkan kualitas produk rotan sintetis. Selain itu, mengawasi 

jalannya proses produksi agar terhindar dari terjadinya permasalahan pada lantai produksi 

seperti gangguan saat mesin beroperasi. 


