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BAB V 
 
 
 
 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 
 

 

5.1 Define 
 
 

 

5.1.1 Current State Value Stream Mapping 
 
 

 

Pada current state value stream mapping ini menggambarkan dari proses produksi rotan 

sintetis yang berlangsung meliputi aliran informasi dan material. Current state value stream 

mapping bertujuan sebagai langkah awal dalam proses mengidentifikasi waste yang ada 

dalam proses produksi rotan sintetis. 

 

 

Setelah melakukan gambaran dengan current state value stream mapping pemetaan 

yang telah digambarkan akan dijadikan sebagai acuan untuk mengidentifikasi waste yang 

terjadi disepanjang value stream. Berikut merupakan jenis-jenis waste yang teridentifikasi 

yaitu: 
 

1. Defect 
 

Waste defect merupakan waste yang paling dominan terjadi pada proses produksi 

rotan sintetis yang ada di PT Cyroplene Mulia Abadi. Waste defect ini merupakan 

pemborosan yang membuat kerugian karena tidak sesuai dengan standar. Pada 

proses produksi rotan sintetis PT Cyroplene Mulia Abadi maslaah mengenai 

defect merupakan masalah yang sangat merugikan bagi perusahaan, dimana 

perusahaan mengalami kegalan produksi atau cacat produk sebesar 13,1% dari 

standar perusahaan untuk produk cacat sebesar 10%. Masalah tersebut 
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berdampak pada proses produksi karena memerlukan waktu produksi yang lama 

untuk dapat memperbaiki produk yang gagal dan juga menambah biaya produksi. 
 

Waste defect yang terjadi disebabkan oleh berbagai hal seperti bahan baku, 

mesin dan kesalahan dari pekerjanya sendiri. Defect yang disebabkan oleh bahan 

baku merupakan defect yang paling membuat perusahaan rugi, dimana untuk 

bahan baku utama berupa biji plastik HDPE yang tidak sesuai dengan standar 

seperti bahan baku kotor ataupun bahan baku mudah meleleh maka dapat 

mempengaruhi proses produksi. Dari bahan baku yang tidak sesuai standar 

tersebut menimbulkan defect pada produk yang jadi berupa bentuk yang tidak 

sesuai dikarenakan kualitas bahan baku tidak baik (mudah meleleh) sehingga 

ketika bahan baku masuk kedalam proses extruder, produk setengah jadi yang 

keluar dari mesin tersebut tidak sesuai dengan standar. Selain bahan baku biji 

plastik HDPE bahan baku lain yang mempengaruhi terjadinya defect adalah 

pewarna, defect yang disebabkan oleh pewarna adalah warna yang tidak sesuai 

dengan standar dikarenakan bahan pewarna yang tidak pigmented dan ketika 

proses pencampuran warna mesin pencampuran kotor sehingga proses 

pencampuran warna tidak memiliki kualitas yang baik. Selain itu tidak teliti 

terhadap takaran pencampuran warna dan zat aditif tidak sesuai dengan standar 

sehingga hasil produk jadi warna memiliki warna yang tidak sempurna. 

 
 

2. Inventory 
 

Waste inventory yang terjadi pada proses produksi rotan sintetis disebabkan 

karena perusahaan tidak ingin mengecewakan konsumen sehingga ketika proses 

produksi berlangsung melakukan produksi melebihi batas permintaan konsumen 

sebagai penyimpanan di gudang. Hal tersebut dilakukan agar ketika ada 

pemesanan oleh konsumen perusahaan sudah memiliki stock untuk memenuhi 

permintaan konsumen. Dapat dilihat pada gambar 4.4 aliran proses VSM terdapat 

penyimpanan (storage) sebanyak 500 kg dari bahan baku sebesar 1.000 kg. 

Penyimpanan tersebut adalah dari 1.000 kg bahan baku akan di simpan 500 kg 

produk jadi sebagai inventory. Selain produk jadi perusahaan juga menyimpan 

bahan baku berupa biji plastik dan juga pewarna yang dimana penyimpanan 

bahan baku tersebut harus dikontrol dan diperhatikan dengan baik. Jika tempat 

penyimpanan bahan baku tersebut tidak diperhatikan dengan baik maka kualiats 

bahan baku akan menurun seperti suhu ruangan penyimpanan pewarna lembab 
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maka tekstur warna yang seharusnya kering akan menajdi basah. Untuk itu 

perusahan memerlukan perawatan gudang penyimpnana dengan baik. Dengan 

adanya inventory yang berlebih perusahaan akan mengeluarkan biaya tambahan 

untuk perawatan gudang, penambahan gudang, penambahan biaya pekerja yang 

mengontrol dan merawat gudang. 

 
 

3. Motion 
 

Waste motion merupakan pemborosan yang terjadi karena gerakan-gerakan yang 

tidak diperlukan dan tidak memberikan nilai tambah pada produk. Pada proses 

produksi rotan sintetis terdapat waste motion yang terjadi pada proses 

pendinginan. Pada proses pendinginan pekerja melakukan pengecekan produk 

yang masuk kedalam air pendingin yang dimana gerakan tersebut tidak perlu 

dilakukan karena pada proses pendinginan produk yang masuk kedalam air 

pendingin sudah disesuaikan dengan standar yang ada. Gerakan pekerja tersebut 

hanya berupa memegang produk yang masuk kedalam air pendingin dan hal 

tersebut tidak menambah niali untuk produk dan operator bisa melakukan 

pekerjaan yang lainnya dibandingkan melakukan gerakan pengecekan di proses 

pendinginan tersebut yang bisa menambah produktivitas. 

 
 
 

5.1.2 Penentuan Jenis Cacat dan Critical To Quality (CTQ) 
 
 

 

Setelah melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung kepada Kepala Produksi, 

peneliti menemukan empat jenis Crtical to Quality (CTQ) yang dpaat mempengaruhi kualitas 

produk rotan sintetis. Dapat dijelaskan dari empat CTQ ini adalah cacat bentuk, warna tidak 

sesuai, tekstur tidak sesuai dan cacat diameter. Dari ke empat kriteria CTQ ini kemudian 

melakukan pengolahan diagram pareto dengan menggunakan data produksi rotan sintetis 

selama satu tahun dengan jumlah cacat sebesar 8.154 kg. 
 

Dari hasil diagram pareto pada gambar 4.8 dapat dilihat jumlah jenis cacat tertinggi 

sampai terendah . Untuk jenis cacat bentuk mendapatkan jumlah cacat sebesar 4.981 kg 

dengan persentase 61,09%. Jenis cacat warna tidak sesuai mendapatkan jumlah cacat sebesar 

1.916 kg dengan persentase sebesar 23,50%. Kemudian untuk jenis cacat tekstur tidak sesuai 

mendapatkan jumlah cacat sebesar 1.114 kg dengan persentase sebesar 13,66%. Selanjutnya 

adalah jenis cacat diameter mendapatkan jumlah cacat sebesar 143 kg dengan persentase 
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sebesar 2%. Sehingga dari hasil tersebut peneliti mengambil 2 jenis cacat dengan jumlah 

prsentase paling besar yaitu jenis cacat bentuk sebesar 61,09% dan cacat warna tidak sesuai 

dengan presentase sebesar 23,50%. Maka dari itu penelitian ini berfokus pada kedua jenis 

cacat tersebut. 

 
 
 

5.2 Measure 
 
 

 

5.2.1 Analisis Batas Kendali (P-chart) 
 
 

 

Dalam peta kendali atau grafik pengendali terdapat nilai tengah yang dimana nilai rata-rata 

karakteristik kualitas atau disebut dengan nilai proporsi cacat yang berkaitan dengan keadaan 

terkontrol dan garis mendatar yang disebut dengan batas kontrol atas dan batas kontrol 

bawah. Dari grafik batas kendali (p-chart) dapat melihat data dari suatu proses yang berada 

pada titik-titik sampel atau data berada diantara garis batas kontrol atas dan batas kontrol 

bawah hal tersebut menandakan bahwa suatu proses dapat dikatakan terkendali, sebaliknya 

jika data yang ada berada diluar garis batas kontrol atas dan kontrol bawah maka proses 

terebut tidak terkendali dan memerlukan tindakan penyelidikan dan perbaikan. 

 
 

Peta kendali atau p-chart digunakan untuk mengontrol cacat yang terjadi pada proses 

produksi rotan sintetis. Dari hasil perhtiungan p-chart selama satu tahun yaitu dari bulan 

April 2018 hingga Maret 2019 didapatkan nilai center line sebesar 0,071378. Untuk nilai 

batas kontrol atas sebesar 0,135742 dan untuk nilai batas bawah sebesar 0,007014. Pada 

gambar 4.9 dapat dilihat bahwa hasil garfik tersebut menunjukkan terdapat data yang keluar 

dari batas kontrol yaitu pada periode ke-3 atau pada bulan juni 2018 melewati batas kontrol 

atas hal tersebut terjadi dikarenakan pada periode tersebut cacat produk terbilang tinggi dari 

periode-periode yang lainnya. Hal tersebut terjadi karena permintaan konsumen tinggi 

dibandingkan dengan periode-periode yang lainnya, tetapi terdapat masalah yang 

menyebabkan cacat produk. Penyebab terjadinya cacat tersebut adalah pekerja yang tidak 

teliti terhadap kerjaannya dan tidak memiliki pengetahuan yang banyak terhadap proses 

produksi rotan sintetis yang dimana proses produksi ini tidak terlalu banyak diketahui oleh 

masyarakat karena merupakan improve dari pengganti bahan baku rotan. Dengan 

melonjaknya permintaan konsumen tetapi dengan skill pekerja yang hanya mengandalkan 
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perintah kepala produksi dan tidak teliti terhadap SOP yang ada sehingga menyebabkan cacat 

produk pada bulan juni 2018 tidak terkontrol. 

 

 

5.2.2 Analisis Perhitungan DPMO dan Nilai Level Sigma 
 

 

Pada tahap ini yaitu dilakukan pengukuran nilai DPMO dan niali six sigma berdasarkan 

metode six siga bahwa tingkat kegagalan yang paling tinggi adalah 3,4 kegagalan dari per 

satu juta kesempatan dengan tingkat sigma 6. Data yang digunakan dalam pengukuran nilai 

DPMO dan nilai six sigma ini selama satu tahun (12 bulan) dengan jenis cacat dan jumlah 

cacat yang ada. Hasil dari perhitungan nilai DPMO ini digunakan untuk mengetahui 

perbandingan cacat per satu juta kesempatan. Dari hasil perhitungan ini diperoleh nilai rata-

rata DPMO sebesar 17.844,47 dan nilai sigma sebesar 3,62. Nilai rata-rata dari DPMO 

tersebut berarti ada kemungkinan 17.844 kecacatan yang akan terjadi dalam satu juta output 

rotan sintetis yang dihasilkan dalam proses produksi. Kemudian untuk nilai sigma jika 

dikonversikan, maka nilai yang didapatkan adalah 3,62 yang dimana nilai tersebut merupakan 

pencapaian tingkat six sigma untuk peroses produksi rotan sintetis berada pada rata-rata 

industri Indonesia. 
 

Nilai DPMO terbesar terdapat pada bulan juni 2018 yaitu sebesar 34.571,04 dengan 

nilai sigma 3,32. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai DPMO tertinggi dan mengakibatkan 

nilai sigma rendah. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa banyaknya jumlah produk 

yang cacat disebabkan karena pada bulan tersebut permintaan konsumen mengalami 

peningkatan tetapi karena tidak telitinya pekerja terhadap proses produksi maka pekerja 

mengalami kewalahan untuk dapat memenuhi permintaan konsumen sehingga terjadi cacat 

produk yang cukup tinggi. 

 
 

5.3 Analyze 
 

 

5.3.1 Analisis Diagram Fishbone 
 
 

 

Diagram fishbone bertujuan untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya cacat pada 

proses produksi. Dalam pembahasan ini, diagram fishbone digunakan untuk mencari faktor 

penyebab cacat yang paling dominan pada proses produksi rotan sintetis yang ada di PT 
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Cyroplene Mulia Abadi. Berikut merupakan pembahasan tentang diagram fishbone dari 

masing-masing cacat yang teridentifikasi: 

 
 

1. Jenis Cacat Bentuk 

 

Berikut merupakan faktor-faktor penyebab cacat pada proses produksi rotan sintetis dengan 

jenis cacat bentuk berdasarkan manusia, metode, mesin dan material: 

 

a. Manusia 
 

Dari hasil analisa didapatkan bahwa faktor manusia yang dapat menyebabkan cacat 

bentuk adalah kurangnya pengetahuan dan skill dari pekerja. Hal tersebut menyebabkan 

pekerja melakukan pekerjaan nya tidak dengan prosedur. Dengan kurangnya 

pengetahuan dan skill juga membuat pekerja belum terbiasa dengan pekerjaanmya 

sehingga menyebabkan cacat. Hal lain yang dapat membuat cacat produk adalah pekerja 

melakukan jobdesk pekerja yang lainnya sehingga lali terhadap jobdesk nya sendiri. 

Selain itu, pekerja tidak teliti terhadap pencampuran bahan baku mulai dari bahan baku 

utama, warna dan zat aditif sebagai bahan tambahan. Contoh pekerja tidak teliti tehadap 

pemilihan bahan baku yang tidak sesuai dengan standar sehingga ketika masuk kedalam 

mesin extruder hasilnya tidak sesuai atau mengakibatkan cacat bentuk. 

 
 
b. Metode 
 

Berdasarkan dari hasil analisa didapatkan bahwa faktor metode yang dapat menyebabkan 

cacat bentuk adalah tidak ada pengecekan lubang mesin extruder dan tidak memiliki 

SOP. Faktor pekerja tidak teliti terhadap pengecekan lubang mesin extruder membuat 

produk setengah jadi mengalami cacat bentuk atau tidak sesuai dengan standar. Hal 

tersebut disebabkan oleh pekerja tidak mengecek kembali lubang mesin extruder 

sebelum proses produksi berlangsung, yang terkadang lubang extruder tersumbat oleh 

sisa-sisa proses produksi sebelumnya. Selain itu, tidak ada SOP yang ada sehingga 

pekerja melakukan pekerjaan nya hanya dengan perintah kepala produksi dan juga 

terkadang pekerja merasa sudah berpengalaman. Hal tersebut mengakibatkan cacat 

produk karena pekerja tidak melakukan pekerjaan nya sesuai dengan prosedur yang ada. 

Contoh pada proses pengecekan lubang mesin extruder yang tidak sesuai dengan SOP 

hanya dengan pengecekan tanpa melakukan penanganan sehingga mengakibatkan cacat 

produk. 
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c. Mesin 
 

Berdasarkan dari hasil analisa didapatkan bahwa faktor mesin yang dapat menyebabkan 

cacat bentuk adalah tekanan suhu mesin extruder yang tidak rata, lubang mesin extruder 

tidak rata dan maintenance yang tidak teratur. Faktor dari tekanan suhu mesin yang tidak 

rata menyebabkan cacat bentuk produk yang dihasilkan, dikarenakan bahan baku utama 

beruapa biji plastik HDPE mudah meleleh sehingga suhu mesin extruder harus diatur 

dengan benar dan stabil. Jika suhu terlalu tinggi maka bahan baku akan mudah meleleh 

dan bentuk produk akan tidak sesuai dengan yang diinginkan begitu pula jika suhu mesin 

extruder rendah proses produksi akan memakan waktu yang cukup lama dikarenakan 

bahan baku tidak meleleh dengan baik, hal tersebut membuat produk yang dihasilkan 

cacat. Berikutnya adalah faktor lubang mesin extruder yang tidak rata yang disebabkan 

oleh tersumbatnya lubang mesin extruder karena proses produksi sebelumnya dan tidak 

adanya pembersihan lubang mesin extruder sebelum digunakan sehingga hasil produksi 

mengalami cacat bentuk. Selain itu maintennace yang tidak teratur dan tidak adanya 

jadwal untuk maintenance secara teratur sehingga menghambat proses produksi dan 

mengakibatkan cacat produk karena mesin tiba-tiba rusak. Pada proses produksi ini 

maintenance dilakukan ketika mesin benar-benar sudah mengalami kerusakan sehingga 

ketika proses produksi berlangsug tiba-tiba mesin berhenti yang mengakibatkan cacat 

produk. 

 
 
d. Material 
 

Dari hasil analisa didapatkan bahwa faktor material yang dapat menyebakan cacat bentuk 

adalah bahan baku mudah meleleh. Hal tersebut dapat menyebabkan produk cacat 

bentuk. Bahan baku utama proses produksi rotan sintetis adalah biji plastik HDPE yang 

dimana bahan baku tersebut sangat mudah meleleh jika dipanaskan dalam suhu tinggi. 

Dengan mudah melelehnya bahan baku tersebut mengakibatkan produk cacat yang cukup 

tinggi berupa bentuk produk yang tidak sesuai dengan standar dikarenakan pengaruh 

suhu mesin extruder yang terkadang pekerja tidak teliti terhadap pengecekan suhu mesin. 

 
 

2. Jenis Cacat Warna Tidak Sesuai 
 

Berikut merupakan faktor-faktor penyebab cacat pada proses produksi rotan sintetis 

dengan jenis cacat warna tidak sesuai berdasarkan manusia, metode, mesin dan material: 
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a. Manusia 
 

Berdasarkan dari hasil analisa didapatkan bahwa faktor manusia yang dapat 

menyebabkan cacat warna tidak sesuai adalah pekerja tidak teliti. Hal tersebut dapat 

menyebabkan cacat berupa warna tidak sesuai. Pekerja tidak teliti terhadap 

pengecekan bahan baku berupa warna dan zat aditif, kemudian pekerja tidak teliti 

jenis warna yang harusnya dicampurkan dan terkadang salah mencampurkan jenis 

warna sehingga membuat produk cacat dengan warna yang salah tidak sesuai dengan 

pesanan konsumen. Selain itu, pekerja tidak teliti terhadap pengontrolan penyimpanan 

pewarna, yang dimana terkadang penyimpanan pewarna tidak sesuai dengan jenis 

warnanya sehingga terkadang tercampur dengan jenis warna yang lain dan juga 

pewarna warna berubah teksturnya yang seharusnya kering berubah menjadi basah 

karena suhu ruangan yang terlalu lembab atau terlalu lama di simpan dengan suhu 

yang lembab. 

 
 

b. Metode 
 

Dari hasil analisa didapatkan bahwa faktor metode yang dapat menyebabkan cacat 

warna tidak sesuai adalah tidak menghiraukan SOP dan takaran warna tidak tepat. 

Faktor pekerja tidak menghiraukan SOP dan dapat menyebabkan produk cacat karena 

pekerja merasa sudah berpengalaman sehingga menghiraukan SOP yang ada, padahal 

SOP mrupakan prosedur untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah 

ditentukan agar proses produksi berjalan dengan baik. Dengan tidak 

menghiraukannya SOP maka pekerja mengalami kesalahan dalam takaran warna yang 

seharusnya takaran warna sebelum masuk ke proses sebrlumnya di timbang terlebih 

dahulu untuk mendapatkan takaran yang sesuai tetapi karena pekerja tidak 

menghiraukan SOP yang ada dan merasa sudah terbiasa melakukan pekerjaan tersebut 

maka takaran warna hanya sesuai dengan perkiraan tanpa di timbang terlebih dahulu 

sehingga ketika masuk kedalam proses selanjutnya mengalami cacat warna yang tidak 

sesuai dengan keinginan konsumen. 

 
 

c. Mesin 
 

Berdasarkan dari hasil analisa didapatkan bahwa faktor mesin yang dapat 

menyebabkan cacat warna tidak sesuai adalah mesin pencampuran warna kotor dan 

maintenance tidak teratur. Faktor mesin pencampuran warna dikarenakan pekerja 
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tidak teliti tidak membersihkan mesin terlebih dahulu dari sia-sisa proses 

pencampuran warna sebelumnya. Hal tersebut juga dikarenakan tidak adanya jadwal 

maintenance yang teratur, sehingga pekerja hanya akan membersihkan dan 

memeriksa mesin jika mesin sudah benar-benar rusak sehingga ketika proses produksi 

berlangsung terkadang menimbulkan kegagalan produk (cacat). 

 
 

d. Material 
 

Dari hasil analisa didapatkan bahwa faktor meterial yang dpaat menyebabkan cacat 

warna tidak sesuai adalah warna yang tidak pigmented dan warna tidak mudah 

tercampur dengan rata. Faktor penyebab cacat warna tidak sesuai dikarenakan jenis 

pewarna tidak pigmented jadi ketika dicampurkan dan ditambahkan dengan zat aditif 

warna tidak tercampur dengan rata sehingga hasil produksi gagal karena warna tidak 

sesuai dengan keinginan konsumen. Hal tersebut juga bisa terjadi karena faktor tidak 

teliti terhadap pemilihan pewarna dari supplier. Contohnya adalah produk jadi akan 

berwana tidak rata atau pudar. 

 
 
 

5.4 Improve 
 
 

 

5.4.1 FMEA (Failure Mode & Effect Analysis) 
 
 

 

Failure Mode & Effect Analysis (FMEA) digunakan untuk menentukan tingkat prioritas 

penyebab cacat yang terjadi. Dari nilai Risk Priority Number yang didapatkan dari nilai 

Severtity, Occurance dan Detectaility yang menunjukkan bahwa penyebab yang memiliki 

nilai RPN tertinggi agar dapat melakukan perbaikn untuk mengurangi bahkan menghilangkan 

cacat yang ada. Berikut merupakan prioritas perbaikn yang harus dilakukan berdasarkan nilai 

RPN tertinggi pada proses produksi rotan sintetis: 

 
 

1. Failure Mode & Effect Analysis untuk jenis cacat bentuk 
 

Pada pembahasan FMEA ini akan dijelaskan sebab dan akibat dari masing-masing 

kegagalan. Dimana dari hasil perhitungan nilai RPN (Risk Priority Number) 

berrdasarkan terjadinya kegagalan, pengaruh dari kegagalan dan tingkat 

terdeteksinya kegagalan. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai RPN yang 
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diurutkan yang tertinggi hingga terendah. Berikut merupakan rangking dari nilai 
 

RPN tertinggi hingga terendah dapat dilihat pada:  
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Gambar 5.1 Rangking RPN Cacat Bentuk 

 

Dari penyebab terjadinya cacat bentuk rotan sintetis tidak sesuai dengan 

standar, ranking pertama dengan nilai RPN sebesar 336 yaitu tidak melakukan 

maintenance secara teratur dan berkala. Untuk mengatasi hal tersebut maka dapat 

melakukan maintenance secara teratur dan berkala sehingga ketika proses 

produksi berlangsung tidak ada kendala mesin produksi mengalami kerusakan, 

karena maintenance dilakukan ketika mesin produksi mengalami kerusakan saja. 

Untuk rangking kedua dengan ilai RPN sebesar 192 adalah lali dalam pengecekan 

part mesin, hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan pengecekan part mesin 

sebelum melakukan proses produksi karena dengan tidak teliti melakukan 

pengecekan dapat membuat kegagalan produk. Kemudian rangking ketiga adalah 

bahan baku mudah meleleh, hal tersebut dapat diatasi dengan selalu mengontrol 

pencampuran material yang digunakan, karena bahan baku pembuatan rotan 

sintetis ini adalah biji plastik HDPE yang dimana bahan baku tersebut mudah 

meleleh sehingga perlu dilakukan pengecekan pencampuran bahan yang lainnya 

seperti zat aditif yang dimana zat tersebut digunakan sebagai bahan tambahan 

untuk memperkuat produk rotan sintetis agar tidak mudah patah. 

 

2. Failure Mode & Effect Analysis untuk jenis cacat warna tidak sesuai 
 

Pada pembahasan FMEA ini mengenai cacat warna yang tidak sesuai akan 

dijelaskan sebab dan akibat dari masing-masing kegagalan. Dimana dari hasil 

perhitungan nilai RPN (Risk Priority Number) berdasarkan terjadinya kegagalan, 

pengaruh dari kegagalan dan tingkat terdeteksinya kegagalan. Dari hasil 
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perhitungan didapatkan nilai RPN yang diurutkan yang tertinggi hingga terendah. 

Berikut merupakan rangking dari nilai RPN tertinggi hingga terendah dapat dilihat 

pada: 
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Gambar 5.2 Rangking RPN Warna Tidak Sesuai 

 

Dari penyebab terjadinya cacat warna tidak sesuai sehingga kualitas rotan 

sinteteis tidak sesuai dengan standar. Rangking pertama dengan nilai RPN sebesar 

224 yaitu lali terhadap pencampuran warna dan bahan aditif yang lainya. Hal 

tersebut dapat diatasi dengan melakukan pengecekan ulang terhadp pencampuran 

warna dan zat aditif yang ditambahkan, karena terkadang pekerja tidak teliti 

terhadap hal tersebut karena tidak mengikuti SOP yang ada, pekerja merasa sudah 

terbiasa sehingga tidak teliti terhadap takaran warna dan zat penambah lainnya. 

Selanjutnya untuk rangking kedua dnegan nilai RPN sebesar 160 yaitu tidak teliti 

terhadap pemilihan material, hal tersebut dikarenakan pekerja merasa sudah 

berpengalaman dan terbiasa sehingga ketika melakukan pemilihan bahan baku 

utama atau pewarna tidak teliti salah dalam pencampuran warna dan dari bahan 

pewarna itu sendiri tidak pigmented. Hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan 

pemilihan ulang terhadap supplier bahan baku pewarna untuk mendapatkan 

kualitas yang baik dan pigmented. Kemudian rangking ketiga dengan nilai RPN 

sebesar 120 yaitu tidak melalukan perawatan mesin secara teratur, mesin 

dilakukan perawatan jika mengalami kerusakan saja padahal hal tersebut membuat 

kerugian untuk perusahaan dalam hal material maupun biaya. Contoh untuk mesin 

pencampuran warna tidak memiliki jadwal maintenance secara teratur hanya 

dialkukan perbaikan ketika mesin berhenti atau rusak. Hal tersebut dapat diatasi 

dengan membuat jadwai maintenance secara teratur dan berkala. 
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5.4.2 TRIZ 
 
 

 

1. Model of Problem Engineering Contradiction 
 

 

Setelah melakukan identifikasi faktor penyebab cacat pada proses produksi rotan 

sintetis di PT Cyroplene Mulia Abadi dengan menggunakan metode FMEA yang 

kemudian mengkategorikan kedalam matriks kontradiksi berdasarkan 39 parameter 

TRIZ. Pada matriks kontradiksi tersebut terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu 

improving parameters dan worsening parameters yang kemudian hasil dari kedua 

parameter tersebut dijadikan sebagai solusi yang terbaik. Berdasarkan hasil analisa 

FMEA mendapatkan kategori penyebab cacat yang paling dominan diantara semua 

penyebab cacat yang ada dilihat dari nilai RPN yang tertinggi. Hsil tersebut bahwa 

terdapat 2 penyebab paling dominan pada proses produksi dan berikut merupakan 

matriks kontradiksi dari 2 penyebab cacat yang paling dominan tersebut: 

 
 

1. Penjadwalan maintenance 
 

Dengan model masalah engineering contradiction, kontradiksi yang terjadi adalah 
 

“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”. Dikarenakan faktor yang 

mempengaruhi penjadwalan maintenance adalah penambahan frekuensi 

penjadwalan maintenance yang dilambangkan dengan quantity of subtance/ the 

matter (26) sebagai improving parameters sedangkan productivity (39) sebagai 

worsening parameters dikarenakan perusahaan akan mengeluarkan biaya 

perawatan yang lebih besar karena parameter productivity bisa dinilai dari aspek 

ongkos atau biaya yang dialokasikan untuk suatu proses. 

 
 

2. Pencampuran warna 
 

Dengan model masalah engineering contradiction, kontradiksi yang terjadi adalah 
 

“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 
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mengeluarkan biaya pembelian material pewarna yang lebih besar”. Hal 

tersebut dilambangkan dengan measurement accuracy (28) sebagai improving 

parameters yang dimana parameter tersebut menunjukkan jumlah material dapat 

diubah sebagaian atau keseluruhan, kontradiksi dari improving parameters adalah 

worsening parameters yang dilambangkan dengan productivity (39) yaitu bisa 

dinilai dari aspek ongkos atau biaya yang dialokasikan untuk suatu proses. 

 

 

Dari hasil kontradiksi yang muncul dalam permasalahan yang telah didapatkan 

dapat dilihat pada tabel 5.1 sebagai berikut: 

 

Tabel 5.1 Hasil Matriks Kontradiksi 

 

 Improving Parameters Worsening Parameters Matrix Contradiction 
        

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

matter (26)        

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

        
 

 

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa pada engineering contradiction 

untuk kontradiksi yang pertama improving parameters yaitu Quantity of substance/ 

the matter (26) dengan worsening parameters yaitu productivity (39) dengan 

menghasilkan inventive principles 13, 28, 3, 27. Dari parameter yang saling 

berkontradiksi, inventive principles yang disarankan adalah parameter inversion, the 

other way round(13) , replacement of a mechanical system, mechanics substitution 

(28), local quality (3), inexspensive short life, cheap short-living objects, disposable 
 

(27) . Peneliti akan menggunakan inventive principles parameters replacement of a 

mechanical system (28) untuk mendapatkan solusi terbaik dalam menyelesaikan 

masalah yang ada terkait maintenance sebagai penyebab cacat. Sedangkan untuk 

kontradiksi yang kedua improving parameters yaitu Measurement accuracy (28) 

dengan menghasilkan worsening parameters productivity (39) dengan menghasilkan 
 

inventive principles 10, 34, 28, 32. Dari parameter yang saling berkontradiksi 

inventive principles yang disarankan adalah parameter prior conteraction (10), 

rejecting and re-generating parts (34), nventive principles parameters replacement of 

a mechanical system (28), changing the colour (32). 
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2. Penerapan Inventive Principles 
 

 

Dari tabel 5.1 untuk kontradiksi yang pertama peneliti akan menggunakan inventive 

principles parameters replacement of a mechanical system, mechanical substitution 
 

(28) pada sub-prinsip (b) yaitu dengan membuat jadwal maintennace yang teratur, 

berkala dan terencana. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan tidak memiliki 

jadwal maintenance secara teratur, maintenance dilakukan hanya ketika mesin 

mengalami kerusakan saja sehingga membuat kerugian untuk perusahaan baik 

kerugian waktu maupun biaya. Sedangkan untuk kontradiksi yang kedua 

menggunakan parameter prior action, preliminary anti-action (10) pada sub-prinsip 
 

(c) yaitu dengan melakukan pengawasan dan pengontrolan pekerja terhadap 

pencampuran warna sehingga takaran yang dibuat sesuai dengan standar yang, hal 

tersebut terjadi karena pekerja merasa sudah terbiasa dengan pekerjaan nya sehingga 

tidak teliti terhadap takaran warna yang sesuai dengan SOP tidak adanya SOP yang 

pasti di perusahaan. 

 
 
 

5.4.3 Usulan Perbaikan 
 
 

 

Dari hasil pembahasan metode-metode sebelumnya untuk mendapatkan solusi terbaik dalam 

menyelesaikan masalah yang ada di PT Cyroplene Mulia Abadi yaitu dapat meminimalkan 

bahkan menghilangkan kegagalan produk atau cacat yang membuat perusahaan rugi terhadap 

waktu dan biaya sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Hasil usulan perbaikan yang 

ditemukan adalah sebagai berikut: 

 
 

1. Menerapkan sistem preventive maintenance yang dimana maintenance ini 

dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin selama beroperasi. 

Bentuk maintenance ini adalah melakukan jadwal pengecekan (inspection) dan 

pembersihan (cleaning) atau penggantian suku cadang secara rutin dan berkala. 

Hal tersebut dilakukan karena sistem maintenance yang ada diperusahaan adalah 

breakdown maintenance atau perbaikan mesin dilakukan ketika mesin sudah 

mengalami kerusakan sehingga mesin tidak dapat beroperasi secara normal atau 

proses produksi berehenti. Dengan penerapan maintenance yang ada pada 
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perusahaan saat ini membuat perusahaan mengalami pengeluaran biaya perawatan 

mesin yang cukup banyak. Untuk lebih baik menerapkan sistem maintenance 

preventive dengan membuat jadwal maintenance secara teratur dan berkala. 

 

 

2. Memperbaharui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada dengan 

lebih memperjelas prosedur-prosedur atau membuat instruksi kerja dalam proses 

produksi sehingga pekerja lebih memperhatikan prosedur yang ada saat bekerja 

untuk mengurangi ketidak telitian pekerja. SOP yang diterapkan oleh perusahaan 

hanya berupa perintah untuk proses produksi tanpa adanya instruksi yang jelas, 

hal tersebut yang membuat pekerja tidak teliti dalam berlangsungnya proses 

produksi. Berikut merupakan instruksi kerja yang dapat diterapkan untuk 

mengurangi jenis cacat warna tidak sesuai: 

 

Intruksi Kerja Proses Pencampuran Warna 
 

Tujuan Menjadi acuan pekerja dalam proses pencampuran warna yang 

 baik dan benar 

Kebijakan Dalam proses pencampuran warna oleh pekerja harus dalam 
 pengawasan kepala produksi 

Petugas 1. Kepala Produksi 
 2. Pekerja 

Peralatan 1. Timbangan 

 2. Mesin Mixer 

Instruksi Instruksi kerja proses pencampuran warna sebagai berikut: 
 1. Pekerja memakai celemek dan sarung tangan. 

 2. Memasukkan pewarna kedalam timbangan. 

 3. Memasukkan zat aditif kedalam timbangan. 

 4. Membuat perbandingan pewarna dan zat aditif 1.000 

  gram : 200 gram dari jumlah bahan baku yang akan di 
  proses. 

 5. Siapkan mesin mixer. 

 6. Buka penutup  mesin mixer kemudian masukkan 

  pewarna dan zat aditif yang telah disiapkan. 

 7. Tutup mesin mixer. 

 8. Tekan tombol power “ON” hingga lampu menyala untuk 
  menghidupkan mesin mixer. 

 9. Tunggu hingga 30 menit. 

 10. Tekan tombol “OFF” jika sudah selesai. 
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5.5 Control 
 
 

 

Pada tahap ini peneliti akan membahas tentang bagaimana kontrol atau tindakan 

pengendalian terhadap perbaikan-perbaikan yang diusulkan. Berikut merupakan tindakan 

pengendalian yang diusulkan: 

 
 

1. Melakukan pemeriksaan sebelum proses produksi oleh kepala produksi. 
 

Hal ini dilakukan untuk dapat meminimalkan jumlah cacat yanga ada, karena dengan 

melakukan pemeriksaan secara rutin untuk semua komponen dalam proses produksi 

seperti mesin dan bahan baku. Pemeriksaan part-part mesin harus dilakukan secara 

rutin karena untuk mencegah terjadinya gangguan pada mesin saat proses produksi 

berlangsung. 
 

2. Mengawasi jalannya proses produksi oleh kepala produksi. 
 

Selama proses produksi berlangsung untuk dapat meminimalkan jumlah cacat yang 

ada dapat dilakukan pengawasan terhadap jalannya proses produksi, yang dimana 

pekerja sering tidak teliti terhadap pekerjaannya yang dapat menimbulkan kegagalan 

produk atau cacat. 
 

3. Melakukan briefing sebelum pekerja melakukan pekerjaannya yang dilakukan oleh 

kepala produksi dan seluruh pekerja 
 

Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidak telitian pekerja karena faktor lupa 

ataupun karena merasa sudah terbiasa dengan pekerjaannya. Dengan melakukan 

briefing terlebih dahulu diharapkan pekerja dapat melakukan pekerjaan nya sesuai 

dengan jobdesk nya masing-masing dan memperhatikan SOP yang ada untuk 

menghindari cacat produk. 


