
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan bertempat di PT. Mega Andalan Kalasan,

beralamat di Jalan Tanjung Tirto No.34, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan

Kilometer 13, Kabupaten Sleman,Daerah Istimewa Yogyakarta.

Objek penelitian disini adalah produk body frame tipe supra x 125. Body

frame merupakan rangka utama pada suatu motor yang berfungsi untuk menahan

beban mesin, orang, dan komponen pendukung motor lainnya. Penelitian ini

dimaksudkan untuk mengetahui kegagalan yang mungkin terjadi terhadap produk

baru body frame type supra x 125 sebagai gambaran bagi perusahaan untuk

perbaikan produk tersebut ke depannya.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan mengacu pada 2 tahapan utama, yaitu:

1. Tahapan awal penelitian.

2. Tahapan penyusunan analisa kegagalan produk dengan menggunakan

metode FMEA.

3.2.1 Tahap I: Awal Penelitian

Tahap awal penelitian ini terdiri daribeberapa langkah yaitu:
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1. Observasi pendaliuluan

Pada tahapan ini dilakukan observasi secara umum terhadap objek penelitian

yang akan diteliti yaitu pada proses produk bodyframe.

2. Perumusan masalah dan penetapan tujuan

Pada tahapan ini dilakukan perumusan masalah dan penetapan tujuan dari

penelitian yang akan dilakukan berdasarkan observasi yang telah dilakukan.

3. Studi literatur (pemahaman tentang FMEA)

Pada tahapan ini dilakukan pemahaman dan penguasaan mated lebih jauh

terkait dengan topik penelitian yang diangkat, yaitu yang berhubungan dengan

metode Failure Modes andEffects Analysis (FMEA).

4. Identifikasi data yang dibutuhkan

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi terhadap berbagai kebutuhan data

terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, baik data primer maupun

sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh dengan menggunakan beberapa metode pengambilan

data secara langsung di lapangan, antara lain:

1. Observasi Langsung, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

2.Wawancara, yaitu metode pengumpulan datayang dilakukan dengan cara
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tanya jawab secara langsung dengan operator, karyawan unit engineering, dan

biro teknik.

3.Data dan Laporan Perusahaan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literatur. Data ini

dapat diperoleh dari laporan atau referensi yang sesuai dengan materi dari

penelitian.

5. Pengumpulan data

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data sesuai dengan yang telah

diidentiftkasikan.

3.2.2 Tahap II: Penyusunan FMEA

Deskripsi langkali penyusunan FMEA adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Aliran Proses Body Frame

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap proses-proses perakitan dari

awal pembuatan bodyframe sampai kepada final assy.

2. Menyusun Aliran Diagram Proses (Process Flow Diagram/PFD)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi tahapan-tahapan proses pegerjaan

pada seluruh komponen penyusun produk.
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3. Identifikasi Moda Kegagalan Yang Potensial

Potensi kegagalan menjelaskan bagaimana komponen gagal memenuhi fungsi

yang dikandungnya. Berdasarkan proses perakitan komponen penyusun produk

dan fungsi masing-masing komponen yang telah diidentifikasi, ditentukan moda

kegagalan yang mungkin terjadi. Moda kegagalan potensial dinyatakan sebagai

hilangnya suatu fungsi komponen. Hal terpenting pada tahap ini sampai pada

tahap menentukan tingkat deteksi (detection) adalah melakukan brainstorming

dengan tim ahli dan pihak terkait dengan cara apa saja sistem ini dapat gagal

memenuhi fungsi yang dirancang dalamdesain.

4. Identifikasi Efek Setiap Kegagalan

Efek kegagalan merupakan akibat yang terjadi jika moda kegagalan timbul.

Padalangkah ini dilakukan identifikasi terhadap efek moda kegagalan khususnya

pada bagian proses sehingga diperlukan pembahasan data layanan dan dokumen

proses serupa yang diketahui, maupun data-data terkait lainnya. Kemudian

ditentukan konsekuensi dari kegagalan proses. Selain itu juga dipertimbangkan

konsekuensi pada proses lain, alat, dan konsumen.

5. Identifikasi Potensi Penyebab Kegagalan

Suatu kegagalan pasti ada penyebabnya. Penyebab kegagalan ini berasal dari

banyak hal, seperti sistem, disain dan proses pada suatu produk. Akan tetapi pada

langkah ini hanya dilakukan identifikasi terhadap penyebab kegagalan proses saja

untuk setiap moda kegagalan yang ada. Berdasarkan aliran proses frame body,
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yang ada diestimasikan jumlah kumulatif kegagalan setiap 1000 komponen atau

(CNF/1000) selamaproses pengerjaan suatu komponen.

8. Identifikasi Metode Deteksi (Detection)

Rating deteksi tergantung pada metode pengendalian yang digunakan saat ini.

Rating deteksi merupakan ukuran kemampuan metode pengendalian untuk

mendeteksi penyebab atau mekanisme kegagalan, atau kemampuan metode

pengendalian untuk mendeteksi moda kegagalan. Metode deteksi yang dimaksud

dapat diperoleh dari Quality Check Sheet (QCS) dan Standar Instruksi Kerja

(SIK).Tujuan dari metode deteksi adalah mendeteksi defisiensi proses sedini

mungkin.

Untuk mencegah moda kegagalan potensial, adalah penting untuk

menjabarkan atau mendeteksi defisiensi yang potensial sedini mungkin dalam

proses. Deteksi yang lebih awal mengarahkan pada tahap perbaikan desain awal,

padatahap proses produksi, maupun setelah produk jadi selesai diproses.

9. Menentukan Tingkat Deteksi

Dalam menentukan tingkat untuk setiap metode deteksi, FMEA berusaha

semaksimal mungkin konsekuen dalam menentukan tingkat deteksi untuk setiap

metode deteksi yang digunakan. Ketika banyak metode deteksi yang terdaftar,

maka dipilih metode terbaik.
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10. Menghitung Risk Priority Number (RPN)

Dari setiap moda, efek dan penyebab kegagalan ditentukan rating keparahan,

rating kejadian, dan jenis metode deteksi yang digunakan oleh perusahaan dan

meliliat data atau catatan perusahaan. Langkah selanjutnya adalah mengalikan

rating keparahan, rating kejadian dan jenis metode deteksi yang digunakan untuk

memperoleh nilai RPN.

11. Membuat diagram Pareto

Data yang digunakan untuk membuat diagram pareto berasal dari Quality

Inspection Check (QIC) yang terdiri dari tipe-tipe moda kegagalan yang terjadi

pada saatproses pembuatan body frame.

12.Mengidentifikasi diagram Sebab Akibat

Diagram sebab akibat diidentifikasi dengan tujuan untuk mengetahui secara

menyeluruh hubungan antara kecacatan dengan penyebabnya untuk selanjutnya

diambil tindakan perbaikan.

13. Menyusun Matrix Part Deployment

Matrix part deployment merupakan matrix yang terdiri dari faktor-faktor

penyebab kegagalan yang dapat mengakibatkan cacat pada proses pembuatan

body frame. Berdasarkan matrix tersebut dapat diketahui penyebab utama

kegagalan dengan urutan tingkatan yang paling tinggi sampai terendah yang
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nantinya diberikan prioritas utama untuk tindakan pencegahan dalam upaya untuk

menghindari kejadian moda kegagalan.

14. Memberikan Tindakan Rekomendasi

Moda kegagalan yang memiliki nilai sama dan atau diatas batasan nilai RPN

diberi tindakan rekomendasi. Untuk pencegahan kejadian sertipa terulang lagi.

Tujuan utama dari analisa kegagalan proses adalah untuk mengeliminasi

kegagalan proses pengerjaan komponen penyusun produk. Dengan demikian akan

mengeliminasi moda kegagalan proses potensial. Analisa kegagalan proses

diantaranya:

a. Eliminasi atau reduksi terjadinya penyebab (kegagalan elemen proses) moda

kegagalan proses.

b. Deteksi dan diagnosa penyebab moda kegagalan proses sebelum moda

kegagalan terjadi.

FMEA akan memprioritaskan analisa kegagalan berdasarkan moda kegagalan

tersebut:

a. Dengan akibat yang memiliki tingkat keparahan tertinggi.

b. Dengan penyebab yang memiliki tingkat kejadian yang tinggi.

c. Dengan angka RPN dan matrix part deployment tertinggi.

d. Menyusun laporan sementara.
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Pada langkah ini dilakukan penyusunan laporan hasil FMEA sementara,

dimana hasilnya akan divalidasi bersama tim ahli dan pihak terkait dari pihak

konsumen atau perusahaan.

15. Menyusun Laporan Sementara

Pada langkah ini dilakukan penyusunan laporan hasil FMEA sementara untuk

proses sub assembly dan final assembly. Dimana hasilnya akan divalidasi

bersama tim expert dari pihak user atau perusahaan.

16. Melakukan validasi

Validasi yang dimaksud adalah menyerahkan hasil laporan sementara FMEA

kepada perusahaan dan mendiskusikan hasil laporan tersebut bersama tim expert.

Tujuan dari validasi ini adalah mendapatkan persetujuan atau kesefahaman dari

hasil FMEA yang terkait dengan :

1. Penentuan model diagram fungsi dan diagram elemen sistem

2. Penentuan tabel rating keparahan (severity), kejadian (occurance) dan deteksi

(detection)

3. Penentuan modakegagalan, efekkegagalan, penyebab kegagalan, dan metode

deteksi yang dilakukan perusahaan.

4. Penentuan rating keparahan untuk setiap moda kegagalan yang ada, rating

kejadian setiap penyebab kegagalan, rating deteksi untuk setiap metode

deteksi yang dilakukan.
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17. Menyusun Laporan FMEA Akhir

Pada langkah ini dilakukan report akhir untuk analisa kegagalan proses sub

assembly dan final assembly yang merupakan hasil akhir analisa kegagalan

produk menggunakan metode Process FMEA

Langkah-langkah penelitian ini secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.1

Diagram Alir Penelitian berikut:
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