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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan laporan penelitian ini dikembangkan dengan adanya 

studi putaka, baik dengan membaca literatur yang ada juga dari adanya 

penelitian sebelumnya. Landasan penelitian terdahulu dilakukan untuk 

menunjang data yang mendukung serta sebagai perbandingan dalam penelitian 

yang sedang dilakukan. Permasalahan pada produksi dan pengendalian kualitas 

yang sering muncul sudah banyak diangkat pada beberapa penelitian 

sebelumnya oleh para peneliti. Hasil yang telah yang diperoleh dari penelitian 

terdahulu menggunakan lima hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan 

referensi untuk penelitian saat ini. 

1) Penelitian Menggunakan Metode Diagram Pemetaan Fungsi Waktu

Dyah Ika Rinawati, Diana Puspitasari, Fatrin Muljadi pada tahun 2012 

melakukan penelitian tentang penentuan waktu standart pada produksi Batik 

Cap Saud Effendi di Laweyan dengan menggunakan metode pemetaan 

fungsi waktu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimalisir waktu 

baku dan jumlah tenaga kerja optimal pada setiap tahapan proses. Dari hasil 

yang penelitian dan perhitungan didapatkan waktu baku pada masing-

masing proses produksi dan usulan tenaga kerja yang diberikan dapat 

menghemat biaya pengeluaran. 
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Yusman 2015 melakukan penelitian strategi pada rumah makan ayam 

goreng tenes dengan metode pemetaan fungsi waktu. Penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu produksi dengan 

menggunakan pemetaan fungsi waktu. Setelah dilakukan pengamatan dan 

perhitungan menggunakan pemetaan fungsi waktu target, pemanfaatan 

waktu produksi para rumah makan ayam goreng tenes sudah efisien. 

2) Penelitian Menggunakan Metode Diagram Sebab Akibat 

Darsono meneliti pada tahun 2013 tentang penerapan analisis 

pengendalian kualitas produksi dalam upaya mengendalikan tingkat 

kerusakan produk di PT Albata Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pengendalian kualitas produksi untuk mengetahui kerusakan 

pada produk PT Albata. Setelah diteliti dengan menggunakan metode 

diagram sebab akibat dapat diketahui bahwa jenis kerusakan yang terjadi 

karena faktor manusia, mesin, bahan baku dan material dan dapat diketahui 

kerusakan karena warna tidak sesuai, selanjutnya karena komponen pecah 

dan salah pengamplasan. 

Furi Sardian pada tahun 2010 melakukan penelitian mengenai peranan 

pengendalian kualitas guna meminimalkan kerusakan produk pada koperasi 

serba usaha brosem agro industri. Dalam metode analisanya penelitian ini 

menggunakan metode diagram sebab akibat. Dan hasil analisa yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan diagram sebab akibat dapat 

diketahui kerusakan yang terjadi masih mengalami penyimpangan-

penyimpangan dari batas pengendalian atau toleransi yang telah ditetapkan.  



9 
 

Yang terakhir Muhammad Ivanto meneliti pada tahun 2012 sebagai 

mahasiswa teknik industri jurusan teknik elektro, fakultas teeknik, 

Universitas Tanjungpura tentang analisa pengendalian kualitas produksi 

koran menggunakan diagram sebab akibat pada PT Akcaya Pariwara 

kabupaten Kubu Raya. Dan hasil analisa yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan diagram sebab akibat maka dapat 

diidentivikasi dan diperoleh faktor yang menonjol dalam terjadinya 

kerusakan yaitu karena faktor manusia, mesin, bahan baku, material dan 

dapat diketahui jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada koran pro kalbar 

adalah warna kabur, kotor, kertas rusak dan terpotong. 

Pada penelitian pertama mempunyai persamaan metode dengan yaitu 

dengan menggunakan pemetaan fungsi waktu. Perbedaannya adalah  objek yang 

diteliti, dan jenis yang dihasilkan. Pada penelitian kedua mempunyai persamaan 

yaitu metode pemetaan fungsi waktu. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu 

adalah objek yang diteliti dan jenis produksi yang dihasilkan. 

Pada penelitian ketiga mempunyai persamaan penelitian dengan 

penelitian terdahulu yaitu dengan menggunakan diagram sebab akibat dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi. Perbedaan dengan penelitian terdahulu 

adalah objek yang diteliti. Pada penelitian keempat mempunyai persamaan 

dengan penilitian terdahulu yaitu dengan menggunakan metode diagram 

sebab akibat dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Perbedaannya adalah 

terdapat pada objek yang diteliti. Pada penelitian kelima mempunyai 

persamaan yaitu metode diagram sebab akibat dan faktor-faktor yang 

menyebabkan. Perbedaannya adalah terdapat pada objek yang diteliti. 
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B. Landasan Teori 

1. Kualitas  

Pada umumnya sebagian perusahaan memperhatikan keinginan dari 

konsumen, karena tanpa memperhatikan itu produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan tidak akan dapat bersaing dengan perusahaan lain yang lebih 

memperhatikan kebutuhan konsumen. Kualitas yang baik menurut sudut 

pandang konsumen adalah jika produk yang dibeli tersebut sesuai dengan 

keinginan, memiliki sifat yang sesuai dengan kebutuhan dan setara dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen. Apabila kualitas produk 

tersebut tidak dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, maka 

mereka akan menganggapnya sebagai produk yang berkualitas jelek. 

Kualitas menurut Heizer dan Render (2007), mempunyai suatu pendapat 

bahwa keseluruhan fitur dan karakteristik produk atau jasa yang mampu 

memuaskan kebutuhan yang terlihat atau yang tersamar. Kualitas yang baik 

menurut produsen adalah apabila produk yang dihasilkan oleh perusahaan telah 

sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan 

kualitas yang jelek adalah apabila produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

spesifikasi standar yang telah ditentukan serta menghasilkan produk rusak. 

Elemen-elemen dalam kualitas menurut M.N Nasution (2005) sebagai berikut: 

a. Kualitas mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

b. Kualitas mencakup produk, tenaga kerja, proses serta lingkungan. 

c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (kualitas saaat ini 

mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa datang). 
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Kualitas sangat berperan penting dalam kemajuan perusahaan, apabila 

kualitas produk perusahaan itu baik dan memenuhi keinginan konsumen 

maka produk tersebut dapat dikatakan baik dan tidak jelek. Dan sebaliknya 

apabila kualitas produk perusahaan tersebut jelek dan tidak memenuhi 

keinginan konsumen, maka produk tersebut dikatakan gagal dan tidak dapat 

diterima oleh konsumen. Maka dari itu pentingnya suatu standart kualitas 

produk yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk dapat bersaing dengan 

perusahaan lain. 

2. Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas tidak hanya melaksanakan pengendalian 

sebelum kesalahan terjadi tetapi juga melaksanakan tindakan-tindakan 

perbaikan secara efektif untuk mengulangi atau menjaga kesalahan yang 

telah terjadi, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Sebelum membahas 

pengertian pengendalian kualitas, terlebih dahulu dikemukakan pengertian 

pengendalian kualitas menurut beberapa ahli. 

Menurut Juran dalam buku karangan Nasution (2005) pengendalian 

kualitas adalah suatu proses atau tindakan yang dianggap perlu dimana 

produk benar-benar diperiksa dan dievaluasi untuk menjamin tercapainya 

rencana serta tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Persoalan yang 

telah diketahui kemudian dipecahkan, misalnya mesin-mesin rusak segera 

diperbaiki. Adapun pengendalian sebagai proses manajemen yang 

didalamnya antara lain meliputi: 
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1) Mengevaluasi kinerja nyata 

2) Membandingkan kinerja nyata dengan tujuan 

3) Mengambil tindakan terhadap perbedaan 

Sehingga dapat diketahui bahwa pengendalian kualitas merupakan 

suatu aktivitas manajemen perusahaan untuk menjaga dan mengarahkan 

agar kualitas produk dan jasa perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana 

yang telah direncanakan, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan dapat 

memenuhi kepuasan konsumen. Pengendalian kualitas dilakukan agar 

penyimpangan-penyimpangan yang muncul dapat dikurangi dan proses 

dapat dialihkan pada tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian kualitas dapat 

dikatakan efektif apabila dapat menekan sampai batas minimal 

penyimpangan yang terjadi terhadap rencana yang telah ditetapkan. 

3. Tujuan Pengendalian Kualitas 

Perusahaan agar dapat menghasilkan produk yang berkualitas maka 

harus dilakukan pengendalian kualitas, tetapi sebelumnya harus ditetapkan 

terlebih dahulu standar kualitas yang harus dicapai oleh suatu produk. 

Kegiatan pengendalian kualitas merupakan salah satu fungsi yang terpenting 

dari suatu perusahaan karena dengan adanya pengendalian kualitas, produk 

yang dihasilkan berkualitas baik dan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan. Pelaksanaan pengendalian kualitas dalam suatu perusahaan 

dimaksudkan untuk mencerminkan spesifikasi standar yang telah ditetapkan 

dalam produk atau hasil akhir. 



13 
 

Menurut Assauri (2004) tujuan dari pengendalian kualitas adalah 

sebagai berikut: 

1) Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah 

ditetapkan. 

2) Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 

3) Mengusahakan agar biaya design dari produk dan proses dengan 

menggunakan mutu produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 

4) Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. 

Dari tujuan pengendalian kualitas dapat diketahui bahwa dengan 

melakukan standart kualitas produk, perusahaan dapat menghasilkan produk 

yang berkualitas dan dapat diterima oleh konsumen. Dan pengendalian 

kualitas merupakan salah satu fungsi yang terpenting dari suatu perusahaan 

karena dengan adanya pengendalian kualitas, produk yang dihasilkan 

berkualitas baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan untuk 

mencapai kualitas yang baik maka harus memperhatikan proses produksi 

telebih dahulu supaya kualitas hasil produksi dapat tercapai dan sesuai 

dengan yang diinginkan. 

4. Proses Produksi  

Produksi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam 

kegiatan perusahaan. Produksi tidak hanya dilihat sebagai proses menambah 

nilai suatu barang namun juga menambah estetika dari faktor-faktor 

produksi. Input sebagai salah satu cara proses yang diperhatikan oleh bagian 

produksi untuk mempertahankan mutu dan kualitas produksi sesuai dengan 
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permintaan konsumen, sehingga perusahaan ini tetap produksi, jika tetap 

mempertahankan selera konsumen. 

Dengan kata lain proses adalah sebuah cara, metode, dan teknik 

bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan 

dana) yang ada untuk memperoleh hasil. Sedangkan produksi adalah 

kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau 

jasa. Jadi proses produksi dapat diartikan sebagai cara atau metode dan 

teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa 

dengan menggunakan sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, bahan dan 

material) yang ada (Sofjan Assauri : 2004). Dalam permasalahan ini maka 

metode yang diterapkan adalah dengan menggunakan metode pemetaan 

fungsi waktu, metode diagram sebab akibat dan FMEA. 

5. Pemetaan Fungsi Waktu 

Alat untuk analisis proses dan desain adalah diagram alir tetapi 

dengan waktu ditambahkan pada sumbu horizontal, diagram ini kadang 

disebut sebagai pemetaan fungsi waktu (time-function mapping) atau 

pemetaan proses (process-mapping). Dengan pemetaan fungsi waktu, titik-

titik mengindikasikan arah aliran, dengan waktu pada sumbu horizontal. 

Tipe analisis ini menjadikan pengguna dapat mengidentifikasikan dan 

menghilangkan pemborosan seperti langkah tambahan, pengulangan, dan 

keterlambatan yang tidak perlu.  

Diagram pemetaan fungsi waktu pada titik - titiknya mengindikasikan 

aktivitas, sedangkan pada panah - panahnya mengindikasikan arah aliran 
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atau sumbu horizontal. Jenis analisis ini memungkinkan pengguna untuk 

mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam hal langkah 

tambahan, keterlambatan, dan langkah yang tidak perlu. Dalam pemetaan 

fungsi waktu, dihitung pula berapa lama waktu yang diperlukan dam proses 

dari bahan baku hingga produk jadi. 

Diagram pemetaan fungsi waktu terdiri dari dua diagram. Pertama, 

pemetaan fungsi waktu dasar, merupakan proses yang dilakukan dalam 

produksi sebelum dilakukan penghematan waktu. Kedua, pemetaan fungsi 

waktu target, merupakan proses yang di lakukan dalam produksi setelah 

dilakukan penghematan waktu (Heizer dan Render 2009). Diagram-diagram 

tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1  

Gambar 2.1: Diagram Pemetaan Fungsi Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Heizer dan Render 2009 

Dan untuk menganalisis penyebab dari proses produksi dan 

mengetahui waktu produksi maka dapat menggunakan Diagram sebab 
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akibat. Diagram sebab akibat digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis suatu proses atau situasi dan menemukan kemungkinan 

penyebab suatu masalah yang terjadi. Diagram sebab akibat bermanfaat 

untuk memisahkan penyebab dari gejala, memfokuskan pada hal-hal yang 

relevan serta dapata diterapkan pada setiap masalah. Dengan cara 

menganalisis sebab hnndan akibat dari 4 kategori yaitu material, mesin, 

manusia, metode kerja. Adapun dalam pengendalian kualitas pada 

permasalahan ini menggunakan diagram sebab akibat. 

6. Diagram Sebab Akibat  

Suatu satu kekuatan dalam manajemen kualitas yang disebut alat atau tools. 

Untuk memperoleh hasil pengendalian kualitas yang efektif, maka pengendalian 

terhadap kualitas suatu produk dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat 

pengendalian kualitas, karena tidak semua hasil produksi sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. Alat membantu kita bekerja lebih efisien dan efektif, tergantung dari 

apa yang bisa dibantu dengan alat tersebut. Dalam pengendalian kualitas pada 

permasalahan ini menggunakan alat diagram sebab akibat. 

Diagram sebab akibat digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis suatu proses atau situasi dan menemukan kemungkinan 

penyebab suatu masalah yang terjadi. Menurut Heizer dan Render (2009) 

diagram sebab akibat merupakan salah satu dari banyak alat yang dapat 

membantu mengidentifikasi lokasi yang mungkin dari terjadinya masalah-

masalah mutu dan lokasi pemeriksaan, yang juga disebut Diagram Ishikawa 

atau Diagram Tulang Ikan  (Fishbone Diagram).  
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Cara untuk memulai suatu diagram sebab aibat adalah dengan 

menggunakan 4 kategori: Material (bahan baku produksi), mesin/peralatan, 

manusia/tenaga kerja, dan metode kerja. Metode tersebut memberikan daftar 

yang baik untuk analisis. Diagram sebab akibat mempunyai aplikasi yang 

tidak terbatas dalam penelitian, manufaktur, pemasaran, operasional,kantor, 

dan seterusnya yang berguna dalam menganalisa kondisi actual dengan 

tujuan peningkatan kualitas produk atau jasa, penggunaan sumber daya yang 

lebih efisien dan mengurangi biaya. Diagram sebab akibat dapat ditunjukkan 

pada contoh gambar 2.2. 

Gambar 2.2: Diagram Sebab Akibat 

 

 

 

 

 

Sumber : Gaspers (2005) 

Dari gambar 2.2 merupakan contoh diagram sebab akibat digunakan 

untuk menganalisa persoalan dan faktor-faktor yang menimbulkan persoalan 

tersebut. Dengan cara mencari akibat dari permasalahan yang ada kemudian 

langkah selanjutnya mencari pada masing-masing penyebab (tenaga kerja, 

mesin, bahan baku, metode kerja, atau lingkungan) yang mempunyai 

penyebab terbanyak. Hal ini tampak seperti gambar 2.2. teknik ini juga 

membantu dalam menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses. 
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7. FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 

Disusun dengan berdasarkan pembuatan diagram sebab akibat dan 

selanjutnya mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab dari suatu 

masalah kualitas. Suatu mode kegagalan apa saja yang termasuk dalam 

kecacatan/kegagalan dalam desain, kondisi diluar batas spesifikasi yang 

sudah ditetapkan, atau perubahan dalam produk yang menyebabkan 

terganggunya fungsi dari produk itu. 

Menurut Chrysler dalam karangan buku Gasperz (2005) bahwa FMEA 

merupakan suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi sumber-

sumber dan akar penyebab dari suatu masalah kualitas penyebab yaitu dari 

apa saja yang termasuk dalam kecacatan/kegagalan dalam proses desain, 

kondisi diluar batas spesifikasi yang telah ditetapkan atau perubahan dalam 

produk yang menyebabkan terganggunya fungsi dari produk itu. 

Jadi mode kegagalan dan analisa efek (FMEA) adalah sebuah alat 

analisis yang menggabungkan teknologi dan pengalaman dalam 

mengidentifikasi modus kegagalan dari produk atau proses dan perencanaan 

agar dapat diambil suatu tindakan. Dengan kata lain, FMEA dapat 

dijelaskan sebagai kelompok kegiatan yang ditunjukkan untuk mengenali 

dan mengevaluasi potensi kegagalan produk atau proses dan dampaknya. 

Terdapat tiga variabel untuk mengidentifikasi tindakan unuk menghilangkan 

potensi kegagalan yaitu: 
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a. Severity, langkah pertama untuk menganalisa resiko yang menghitung 

seberapa besar dampak atau intensitas kejadian mempengaruhi output 

proses. 

b. Occurance, kemungkinan dalam penyebab tersebut akan terjadi dan 

menghasilkan bentuk kegagalan selama masa penggunaan produk. 

c. Detection, alat control yang digunakan untuk mendeteksi potensial cause. 

Penggunaan FMEA yaitu menganalisa keandalan suatu sistem dan 

penyebab kegagalannya untuk mencapai persyaratan keandalan dan 

keamanan sistem, desain dan proses dengan memberikan informasi dasar 

mengenai prediksi keandalan sistem, desain, dan proses. Berikut langkah 

dasar FMEA (Failure Mode Effect Analysis) menurut Gasperz (2005). 

a. Mengidentifikasi proses produksi 

b. Mencatat permasalahan-permasalahan yang dapat timbul pada proses 

produksi  

Tabel 2.1 Analisis FMEA 

Akibat  Severity  Mode 

kegagalan 

Occurance  Usulan 

perbaikan  

Detection  RPN  

       

       

       

Sumber data : Gaspers (2005) 

Tabel 2.2 Prioritas perbaikan proses produksi 

Rangking RPN Mode kegagalan RPN Usulan perbaikan 

    

    

    

Sumber data : Gaspers (2005) 
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c. Memberikan penilaian pada permasalahan-permasalahan tersebut 

berdasarkan severity, occurance, dan detection dengan skala 1-10 

d. Menghitung nilai RPN untuk mencari permasalahan mana yang akan 

menjadi priorita untuk dilakukan tindakan perbaikan terlebih dahulu 

e. Melakukan problem solving berdasarkan prioritas dari nilai RPN 

1) Severity, langkah pertama untuk menganalisa resiko yang menghitung 

seberapa besar dampak atau intensitas kejadian mempengaruhi output proses. 

Tabel 2.3 Severity (tingkat bahaya) 

Rangking  Kriteria  

1 Remote severity (pengaruh buruk yang dapat diabaikan).  Kita 

perlu memikirkan bahwa akibat ini akan berdampak pada kinerja 

produk. Pengguna akhir mungkin tidak akan memperhatikan 

kecacatan ini. 

2 

3 

Low severity (pengaruh buruk yang ringan). Akibat yang 

ditimbulkan hanya bersifat ringan. Pengguna akhir tidak akan 

merasakan perubahan kinerja. Perbaikan dapat dikerjakan pada 

saat pemeliharaan regular. 

4 

5 

6 

Moderate severity (pengaruh buruk yang moderat). Pengguna 

akhir akan merasakan penurunan kinerja, namun masih dalam 

batas toleransi. Perbaikan yang dilakukan tidak mahal dan dapat 

selesai dalam waktu singkat. 

7 

8 

High severity ( pengaruh buruk yang tinggi). Pengguna akhir 

merasakan akibat buruk yang tidak akan diterima, berada diluar 

batas toleransi. Perbaikan yang dilakukan sangat mahal. 

9 

10 

Potential severity problems (masalah keamanan potensial). 

Akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya dan berpengaruh 

terhadap keselamatan pengguna bertentangan dengan hokum. 

Sumber data : Gaspers (2005) 

2) Occurance, kemungkinan dalam penyebab tersebut akan terjadi dan 

menghasilkan bentuk kegagalan selama masa penggunaan produk. 

Occurance menunjukkan nilai keseringan suatu masalah yang terjadi 

karena potensial cause. Adapun nilai yang menjabarkan occurance 

dapat dilihat pada tabel 3.7. 
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Tabel 2.4 Occurance (tingkat kejadian) 

Degree Berdasarkan pada frekuensi kejadian Rating  

Remote 0,01 per 1000 item 1 

Low 0,1 per 1000 item 2 

0,5 per 1000 item 3 

Moderate 1 per 1000 item 4 

2 per 1000 item 5 

5 per 1000 item 6 

High 10 per 1000 item 7 

20 per 1000 item 8 

Very High 50 per 1000 item 9 

100 per 1000 item 10 

Sumber data : Gaspers (2005) 

3) Detection, merupakan alat control yang digunakan untuk mendeteksi 

potensial cause. Identifikasi metode-metode yang diterapkan untuk 

mencegah atau mendeteksi penyebab dari kegagalan. 

Tabel 2.5 Detection (tingkat deteksi) 

Rangking  Kriteria Berdasarkan pada frekuensi 

kejadian  

1 Metode pencegahan sangat 

efektif. Tidak ada 

kesempatan bahwa 

penyebab mungkin muncu. 

0,01 per 1000 item 

2 

3 

Kemungkinan penyebab 

terjadi sangatrendah 

0,01 per 1000 item 

0,5 per 1000 item 

4 

5 

6 

Kemungkinan penyebab 

terjadi bersifat moderat. 

Motede pencegahan 

kadang memungkinkan 

penyebab itu terjadi  

1 per 1000 item 

2 per 1000 item 

5 per 1000 item 

7 

8 

Kemungkinan penyebab 

terjadi masih tinggi. 

Metode pencegahan 

kurang efektif, penyebab 

masih berulang kembali. 

 10 per 1000 item 

20 per 1000 item 

9 

10 

Kemungkinan penyebab 

terjadi sangat tinggi. 

Metode pencegahan tidak 

efektif, penyebab selalu 

berulang kembali. 

50 per 1000 item 

100 per 1000 item 

Sumber data : Gaspers (2005) 
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4) RPN merupakan produk matematis dari keseriusan effect (severity), 

kemungkinan terjadinya cause akan menimbulkan kegagalan yang 

berhubungan dengan effect (occurance), dan kemampuan untuk 

mendeteksi kegagalan sebelum terjadi pada pelanggan (detection). 

RPN dapat ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut : 

RPN = S x O x D 

Angka ini digunakan untuk mengidentifikasikan resiko yang serius, 

sebagai petunjuk ke arah tindakan perbaikan. 

f. Menghitung nilai RPN untuk mencari permasalahan mana yang akan 

menjadi priorita untuk dilakukan tindakan perbaikan terlebih dahulu 

g. Melakukan problem solving berdasarkan prioritas dari nilai RPN 

8. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menggambarkan bagaimana pengendalian kualitas yang dilakukan Java 

Warna dalam menganalisis tingkat kerusakan produk yang melebihi batas 

toleransi, serta mengidentifikasi penyebab hal tersebut untuk kemudian 

ditelusuri solusi penyelesaian masalah tersebut sehingga menghasilkan 

usulan/ rekomendasi  perbaikan kualitas produksi dimasa mendatang. 

Berdasarkan tinjauan landasan teori, maka dapat disusun kerangka 

pemikiran pada gambar 2.3 sebagai berikut: 
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FMEA 

1. Severity  

2. Occurance 

3. Detection  

 

Gambar 2.3  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

Sumber : Percetakan Java Warna 

Berdasarkan kerangka pikir gambar 2.8, kualitas perusahaan merupakan hal 

yang paling penting dalam perkembangan usaha kedepannya. Apabila perusahaan 

mengalami kecacatan pada kualitas, maka perlu dikendalikan agar perusahaan 

dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Pengendalian kualitas ini dapat 

diketahui dengan menggunakan metode pemetaan fungsi waktu dasar kemudian 

diidentifikasi dengan menggunakan metode diagram sebab akibat kemudian 

penyelesaian sumber-sumeber dan akar penyebab dengan menggunakan metode 

FMEA dan setelah penyelesaian permasalahan yang terahir yaitu dengan pemetaan 

fungsi target untuk menetapkan waktu target proses produksi. 

Pemetaan fungsi waktu dasar merupakan proses produksi dan waktu yang 

dilakukan dalam proses produksi sebelum dilakukan pengendalian kualitas dalam 

kegiatan produksinya. Permasalahan yang terjadi adalah kecacatan akibat 

kesalahan dari faktor tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan metode kerja. Untuk 

mengendalikan kualitas produk tersebut maka percetakan Java Warna harus 

mengidentifikasi kegiatan produksi dari awal produksi sampai akhir kemudian 

menyelesaikan permasalahan sumber-sumber dan akar untuk prioritas perbaikan 

bagi perusahaan dan ditentukan waktu efisien bagi perusahaan.  

Pemetaan 

Fungsi  Dasar 

1. Proses 

produksi 

2. Waktu 

produksi 

Penyebab 

1. Metode 

2. Bahan baku 

3. Mesin 

4. Tenaga 

kerja 

 

Pemetaan 

fungsi   target 

1. Proses 

produksi 

2. Waktu 

produksi 


