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Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei, karena langsung terjun ke lapangan untuk 

mengamati permasalahan yang terjadi. Berdasarkan survei tersebut maka diperoleh permasalahan 

pada mesin Rewinder, Salvage Winder dan Sheet Cutter yang terdapat dibagian Converting yang 

dalam prosesnya sering menghasilkan unit Nonkonformans atau unit ketidaksesuaian dengan 

spesifikasi yang telah ditentukan. Maka dari itu penulis mengangkat judul “Pengendalian 

Kualitas Produk Kertas Pada Paper and Board Manufacturer PT. Surya Pamenang Kediri Di 

Bagian Converting”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akar penyebab kerusakan out put yang dihasilkan 

dari mesin rewinder, salvage winder, sheet cutter, dan untuk mengetahui berapa tingkat 

kerusakan atau standar kerusakan yang bisa ditoleransi di bagian Converting. 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui akar penyebab masalah dengan menggunakan 

analisis kwalitatif bertanya mengapa beberapa kali (metode why-why) dan untuk mengetahui 

tingkat kerusakan atau standar kerusakan yang bisa ditoleransi menggunakan peta kontrol u. 

Ukuran kalau ketidaksesuaian output kecil bisa diartikan tidak merugikan adalah LCL=U-

bar3SU dan ukuran kalau ketidaksesuaian output itu bisa ditoleransi adalah CL=U-bar=total 

kerusakan selama periode tertentu dibagi lamanya pengamatan, sedangkan ukuran kalau 

ketidaksesuaian output melampaui batas atau bisa diartikan merugikan adalah UCL=U-bar+3SU 

dimana SU=  

Hasil analisis menunjukan, bahwa akar penyebab kerusakan diakibatkan oleh faktor manusia 13 

kasus, yang kedua faktor mesin 9 kasus dan faktor lingkungan 2 kasus. Sedangkan dengan 

metode peta kontrol U untuk mencari tingkat kerusakan yang bisa ditoleransi. Diketahui pada 

mesin rewinder tingkat kerusakan yg di toleransi; awal/akhir gulungan jelek (10,535Kg), sisi 

gulungan tidak rata (3,621Kg), gulungan kemasukan trim/laron (22,093Kg), gandeng 

(33,356Kg), sisi potong kasar (29,477Kg), lebar/diameter-/+ (8,813Kg), core moncol 

(12,479Kg), cacat roll (8,058Kg), streak (4,097Kg). Pada mesin salvage winder tingkat 

kerusakan yg bisa di toleransi; kemasukan trim/katut (3,194Kg), sisi potong kasar (4,845Kg), 

gulungan tidak rata (5,169Kg), cacat roll (0,695Kg), format +/- (1,377Kg), gandeng (78,142Kg), 

streak (0,284Kg), core moncol (1,463Kg). Pada mesin sheet cutter tingkat kerusakan yg bisa di 

toleransi; sisi potong kasar (0,281Kg), format salah (91,857Kg), format fariasi (2,019Kg), trim 

katut/masuk (53,857Kg). 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya PT.Surya 

Pamenang di Kediri ; 1)Menetapkan batas kerusakan yang bisa ditoleransi di bagian Converting 

agar memudahkan dalam mengontrol kinerja mesin, karyawan, dan dampak lingkungan. 

2)Membuat sejenis Vaccum Cleaner atau mesin penyedot debu yang fungsinya untuk 

membersihkan laron pada waktu musim hujan. 3)Lebih meningkatkan komunikasi berlanjut (on 

going communication) antara karyawan dan juga antar bagian, karena dengan komunikasi yang 



lancar, apa yang menjadi tujuan utama perusahaan yaitu high profit dan high quality mudah 

dicapai. 

 


