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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung pad PT Martex yang 

beralamatkan di Jalan raya By Pass PO BOX 17 Lengkong, Kecamatan 

Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto 

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian survey yang termasuk dalam metode 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dimana metode penelitian survey 

merupakan metode penelitian yang memberikan pertanyaan terstruktur kepada 

sempel dan dirancang untuk memperoleh informasi dari responden (Hermawan 

& Amirullah, 2016). Penelitian survey digunakan untuk mendapatkan data dari 

tempat tententu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan 

perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisioner, 

observasi, wawancara dan sebagainya (Sugiyono, 2009). 

C. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Definisi 

operasional variabel pada penelitian ini yaitu peneliti menggunakan indikator 

klausul – klausul persyaratan ISO 9001:2008. 



29 
 

1. Klausal 4 Sistem Manajemen Mutu 

 Klausul 4 Sistem Manajemen Mutu yaitu klausul yang secara umum 

berisi tentang persyaratan umum yang mencakup semua persyaratan yang 

ada pada klausul-klausul selanjutnya. Penekanan klausul 4 adalah sebagai 

konsekuensi penerapan ISO 9001:2008 pada PT Mertex maka diwajibkan 

memiliki dokumen-dokumen tertulis seperti manual mutu, kebijakan mutu, 

sasaran mutu, prosedur wajib, prosedur kerja bagian/divisi/departemen, 

standar instruksi kerja (bila diperlukan), rekaman mutu (form dan semua hal 

yang digunakan sebagai bukti pelaksanaan suatu kegiatan) yang 

dipersyaratkan oleh ISO 9001, dan rekaman mutu yang berkaitan dengan 

kegiatan operasional organisasi. Persyaratandalam memimpin dan 

mengoperasikan organisasi perlu dilakukan pengelolaan yang sistematis 

dengan indikator sebagai berikut : 

a) Persyaratan Umum 

b) Persyaratan Dokumentasi 

c) Pesyaratan Rekaman 

2. Klausal 5 Tanggung Jawab Manajemen 

Klausul 5 Tanggung Jawab Manajemen yaitu klausul yang berisi beberapa 

hal yang harus dilakukan oleh Top Management di PT Mertex seperti 

penetapan standar ukur organisasi, deskripsi pekerjaan, penetapan sasaran 

mutu (quality objective), penunjukkan perwakilan manajemen dan 

pelaksanaan salah satu dari dua kegiatan yang harus dijalankan secara rutin 

dalam periode waktu tertentu seperti rapat tinjauan manajemen. Klausul ini 
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menekankan pada komitmen manajemen puncak (Top Management 

commitment) dalam hal focus pelanggan, manjemen puncak harus 

menjamin bahwa persyaratan pelanggan telah ditetapkan dan dipenuhi 

dengan tujuan peningkatan kepuasan pelanggan. 

1. Komitemen Manajemen 

2. Fous Terhadap pelanggan 

3. Kebijakan Mutu 

4. Perencanaan 

5. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi 

6. Tinjauan Manajemen 

3. Klausal 6 Manajemen Sumber Daya 

Klausul 6 Manajemen Sumber Daya yaitu klausul yang secara umum berisi 

persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan Human Resources 

Department (HRD) yakni seputar kepegawaian, sarana  dan prasarana, 

penetapkan kompetensi, mengadakan seleksi dan evaluasi karyawan, 

mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan, serta 

mengelola sarana dan prasarana pada PT Mertex. Penyediaan sumber daya 

suatu organisasi harus ditetapkan dan memberikan sumber daya yang 

diperlukan secara tepat untuk menetapkan dan memepertahankan system 

manajemen kualitas ISO 9001 : 2008 serta meningkatkan efektifitas. 

a)  Penyediaan Sumber Daya 

b) Sumber Daya Manusia 

c) Prasarana 



31 
 

d) Lingkungan Kerja 

4. Klausal 7 Realisasi Produk 

Klausul 7 Realisasi Produk yaitu klausul yang berisi beberapa persyaratan 

ISO yang berkaitan dengan realisasi produk dan jasa mulai dari kontrak atau 

kesepakatan dengan pelanggan sampai produk atau jasa sampai ke tangan 

pelanggan. Klausul 7 ini mengatur beberapa divisi yang lazim ditemukan di 

suatu organisasi seperti Marketing, , Produksi, Gudang, dan Quallity 

Control (QC). Dalam hal perencanaan realisasi produk pada PT Mertex 

harus menjamin bahwa proses realisasi produk berada dibawah 

pengendalian, agar memenuhi persyaratan produk 

a) Perencanaan Realisasi Produk 

b) Proses Berkaitan dengan Pelanggan 

c) Design dan Pengembangan 

d) Pembelian 

e) Produksi dan Penyediaan Jasa 

f) Pengendalian Alat Pemantauan dan Pengukuran 

5. Kalusal 8 Pengukuran, Analisa Dan Perbaikan 

Klausul 8 Pengukuran, Analisis, dan Perbaikan yaitu klausul yang 

mengharuskan organisasi menetapkan rencana-rencana dan menerapkan 

proses- proses pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan yang 

diperlukan agar menjamin kesesuaian dari produk, sistem manajemen mutu, 

dan meningkatakan efektivitas dari sistem manajemen mutu. PT Mertex 

harus menetapkan rencana – rencana dan menerapkan proses – proses 
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pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan yang diperlukan agar 

menjamin kesesuaian dari produk 

a) Pemantauan dan Pengukuran 

b) Pengendalian Produk Tidak Sesuai 

c) Analisa Data 

d) Perbaikan 

6. Human  

Karyawan PT Mertex adalah salah satu indikator yang memberikan 

pengaruh sebab serta akibat dari permasalahan temuan ketidasesuaian 

penerapan ISO 9001 : 2008. 

7. Method 

Tehnik atau cara yang digunaan oleh PT Mertex dalam mengendalikan 

sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 memiliki potensi enjadi salah satu 

penyebab terjadinya ketidasesuaian. 

8. Materials 

Pengadaan bahan baku dan pemeriksaan adalah salah satu aspe pentig dalam 

indikator ISO 9001 : 2008, materials menjadi salah satu potensi penyebab 

ketidakssuaian dalam penerapannya. 

9. Mechine 

berkaitan dengan tidak ada system perawatan preventif terhadap mesin produksi, 

termasuk fasilitas dan peralatan  lain tidak sesuai dengan spesifikasi  tugas,   

tidak   dikalibrasi, terlalu complicated, terlalu panas, dll. Bias menjadi penyebab 

terjadinya ketidasesuaian penerapan. 
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10. Environtment 

berkaitan dengan tempat dan waktu kerja yang tidak memperhatikan  aspek-

aspek  kebersihan,  kesehatan,   keselamatan   kerja, dan  lingkungan  kerja  yang  

kondusif,   kekurangan   dalam   lampu penerangan, ventilasi yang buruk, 

kebisingan yang berlebihan, dan lain – lain salah satu factor penyebab 

terjadinya ketidaksesuaian. 

11. Severity  

Tolak Ukur yang digunaan untuk mengukur tingkat keseriusan efek dari 

suatu bentuk kegagalan. 

12. Occurance 

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat keseringan suatu 

kegagalan spesifik terjadi didalam suatu proses yang terjadi dengan 

indikator frekuensi kegagalan. 

13. Detection 

Tolak ukur penilaian dari kemungkinan alat tersebut dapat mendeteksi 

penyebab potensial terjadinya suatu bentuk kegagalan dengan indikator 

penyebab potensial. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel dalam suatu penelitian perlu ditetapkan dengan 

tujuan agar penelitian yang dilakukan benar – benar mendapatkan data sesuai 

yang diharapkan. Adapun pembahasan mengenai populasi dan sempel sebagai 

berikut.  
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1. Populasi 

 Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik 

yang sama dan menjadi objek inferensi, Statistika inferensi mendasarkan 

diri pada dua konsep dasar, populasi sebagai keseluruhan data, baik nyata 

maupun imajiner, dan sampel, sebagai bagian dari populasi yang digunakan 

untuk melakukan inferensi (pendekatan/penggambaran) terhadap populasi 

tempatnya berasal. Populasi menurut Sugiyono (2013), adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya adalah 

karyawan kantor yang berjumlah 60 orang pada PT Mertex yang mengerti 

tentang sertifikasi ISO 9001 : 2008.  

2. Sampel Jenuh (Sampel Sensus) 

 Pengertian sampel menurut Sugiyono (2012:73) adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang 

diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili). 

Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu 

populasi. 

 Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari 

100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika 

populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-

25% dari jumlah populasinya. 



35 
 

 Berdasarkan penelitian ini karena jumlah populasinya tidak lebih 

besar dari 100 orang responden, maka penulis mengambil 100% jumlah 

populasi yang ada pada staf kantor PT Mertex yaitu sebanyak 60 orang 

responden. Dengan demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus 

menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut sebagai teknik 

sensus. 

E. Jenis dan Sumber Data 

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah 

ketersediaan sumber data. Menurut Indriantoro dan Supomo ( 2009 ) sumber 

data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam 

penentuan metode pengumpulan data. Pada penelitian ini sumber data yang 

didapat adalah data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

 Menurut Sugiyono (2012) sumber data primer yaitu data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data 

primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuisioner tentang 

penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 ; 2008 pada PT mertex dan 

dengan cara observasi untuk mendapatkan data jawaban penerapan sistem 

manajemen mutu ISO 9001 : 2008 pada PT Mertex yaitu tentang system 

manajen mutu. Tanggung jawab manajemen, pengolaan sumber daya, 

realisasi produk dan pengolaan, pengukuran dan perbaikan, 
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2. Data Sekunder 

 Menurut Sugiyono (2012) data sekunder adalah data yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti harus melalui 

orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder yang didapatkan 

adalah data-data temuan ketidaksesuaian dalam penerapan ISO 9001: 2008, 

factor – factor peyebab ketidaksesuaian dalam penerapan ISO 9001 : 2008. 

F. Tehnik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini tehnik pegumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut  : 

1. Kuisioner  

 Salah satu tehnik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data 

tentang penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008 dengan 

menggunakan kuisioner. Menurut Sugiyono (2012) Kuisioner merupakan 

tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memebrikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab. Kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data dari resonden, 

dimana peneliti membuat pernyataan yang telah diatur sesuai dengan 

indikator dan akan disebarkan kepada karyawan bagian produksi pada PT 

Mertex. Data yang didapatkan adalah data tentang penerapan sistem 

manajemen mutu ISO 9001 ; 2008 adalah data tentang system manajemen 

mutu, tanggung jawab manajemen, pengolaan sumber daya, realisasi 

produk dan pengukuran serta perbaikan. Sehingga data yang didapatkan 
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adalah kesimpulan dari penerapan sistem manajemen mutu pada PT 

Mertex. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.. (Sugiyono,2012 ) data yang diperoleh 

nantinya adalah alur proses produksi serta penerapan sistem manajemen 

mutu di PT Mertex, dan faktor – faktor penyebab terjadinya 

ketidaksesuaian produk. 

G. Tehnik Pengukuran Data 

 Teknik pengukuran data dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012). 

Pada skala ini peneliti memberikan nilai atau skor pada setiap respon jawaban 

berupa tabel 3.1 Sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Skala Likert 

Kategori Nilai/Skor 
Sangat Setuju 5 

Setuju 4 
Netral 3 

Tidak Setuju 2 
Sangat Tidak Setuju 1 

(sumber : Sugiyono, 2012) 

  



38 
 

H. Pengujian Instrumen Pengumpulan Data 

1. Uji Validitas 

 Penelitian dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan peneliti serta dapat mengungkapkan data – data yang diteliti 

secara tepat. Tehnik yang digunakan untuk mengukur validitas adalah 

denga menggunakan rumus korelasi (Sugiyono, 2012).  Uji validitas dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut : 

 

Sumber : Sugiyono (2012) 

Penjelasan terkait rumus : 

r = Korelasi 

xy = jumlah perkalian skor item dengan skor total 

x2 = jumlah skor kuadrat item 

y2 = jumlah skor kuadrat item 

n = jumlah sampel 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Bungin (2010), uji realibilitas merupakan kesesuaian alat 

ukur (instrumen) dengan yang diukur, sehingga instrumen tersebut dapat 

dipercaya dan diandalkan. Menurut Sanusi (2010) reliabilitas suatu alat 

pengukur menunjukkan konsistensi hasil pengukuran sekiranya alat ukur 

tersebut digunakan oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau 

oleh orang yang berlainan di waktu yang sama maupun berlainan. 
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Mendesain instrumen penelitian yang reliabel adalah tujuan yang ingin 

dicapai oleh seorang peneliti. Hal ini dikarenakan peneliti tidak ingin proses 

pengumpulan data menjadi gagal sehingga ketepercayaan peneliti terhadap 

instrumen penelitiannya sebagai alat ukur tidak dapat diabaikan. Uji 

reliabilitas instrumen dengan rentang skor antara 1-5 menggunakan rumus 

Cronbach’s Alpha, sebagai berikut: 

r =  (
K

K − 1
) (

∑kSb2

St2
) 

Keterangan: 

r : Reliabilitas instrument 

K : Jumlah Kuesioner instrument 

𝑆𝑏2  : Jumlah varians item yang dikuadratkan 

𝑆𝑡2  : Varians total item yang dikuadratkat 

Berikut kriteria reliabilitas: 

a) Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, maka data yang digunakan reliable 

b) Jika nilai Cronbach’s Alpha < 0,60, maka data yang digunakan tidak 

reliable 

I. Tehnik Analisis Data 

 Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 

atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah 

mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel seluruh responden, menyajikan data setiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah 

(Sugiyono 2013). 
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1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variable yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012) kriteria penentuan 

kecenderungan jawaban responden ditentukan berdasarkan rata-rata nilai 

jawaban yang dihitung menggunakan rentang skala. Dalam penelitian ini 

variable yang diteliti adalah 5 kalusal ISO 9001 : 2008 pada PT Mertex. 

Adapun rumus tentang skala sebagai berikut: 

 RS = 𝑛 (𝑚−1)

𝑚
 

Keterangan : 

RS = Rentang skala 

n = Jumlah sampel 

m = Jumlah alternatif jawaban tiap item 

 Berdasarkan rumus persamaan diatas maka dapat diperoleh rentang 

skala dengan perhitungan sebagai berikut: 

𝑅𝑆 =  
60(5 − 1)

5
 

𝑅𝑆 =  
60(4)

5
=  

240

5
 

𝑅𝑆 = 48 

Selanjutnya perhitungan skor terendah dan tertinggi untuk mengisi 

tabel interval responden: 

a. Skor terendah: bobot terendah x jumlah sampel = 1 x 60 = 48 

b. Skor tertinggi: bobot tertinggi x jumlah sampel = 5 x 60= 300 

Dari perhitungan yang diperoleh hasil rentang skala yaitu 48, 

dengan demikian skala tiap pengukuran seperti tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Rentang Skala dan Kriteria Intrepetasi 

Rentang 

Skala 

Klasifikasi 

Sistem 

Manajemen 

Mutu 

Tanggung 

Jawab 

Manajemen 

Pengolaan 

Sumber 

Daya 

Realisasi 

Produk 

Pengukuran, 

Analisa dan 

Perbaikan 

60 – 107 Sangat Tidak 
Sistematis 

Sangat Tidak 
Baik 

Sangat 
Tidak 
Tepat 

Sangat 
Tidak 
Terkendali 

Sangat Tidak 
Sesuai 

108 – 155 Tidak 
Sistematis 

Tidak Baik Tidak 
Tepat 

Tidak 
Terkendali 

Tidak Sesuai 

156 – 203 Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup 

204 – 251 Sistematis Baik Tepat Terkendali Sesuai 

252 – 300 Sangat 
Sistematis 

Sangat Baik Sangat 
tepat 

Sangat 
Terendali 

Sangat Sesuai 

Sumber : Sugiyono (2012) 

2. Diagram Sebab Akibat (Fishbone Diagram) 

  Diagram sebab akibat ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor 

– faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian produk yaitu dnegan 

menggunakan diagram sebab akibat. Menurut Purbo (2008) penggunaan 

diagram sebab akibat untuk mengidentifikasi, menganalisis dan 

memecahkan masalah. Diagam sebab akibat adalah suatu pendekatan 

terstruktur yang memungkinkan analisis lebih terperinci dalam menentukan 

penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian dan kesenjangan yang ada. 

  Adapun langkah – langkah untuk membuat diagram sebab akibat 

menurut Jay Heizer & Render (2015) : 

a. Mulai dengan pernyataan masalah – masalah utama yang penting dan 

mendesak untuk diselesaikan. 

b. Tulis pernyataan masalah pada bagian “Kepala Ikan”, yang merupakan 

akibat (effect) 
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c. Tulis faktor – faktor penyebab utama ( sebab – akibat ) yang 

mempengaruhi masalah sebagai “tulang besar” 

d. Tulis penyebab sekunder yang mempengaruhi penyebab – penyebab 

utama, penyebab sekunder juga bias disebut dengan “Tulang sedang” 

e. Tulis penyebab – penyebab tersier yang mempengaruhi penyebab – 

penyebab sekunder. Penyebab tersier bias juga disebut “duri ikan”. 

 

Table 3.3 Faktor Penyebab 

Penyebab 

Primer Sekunder Tersier 

Man   

Mechine   
Materials   

Method   

Environtment   

 Sumber : Jay Heizer dan Barry Render (2015) 

f. Tentukan item – item yang penting dari setiap factor dan tandai dengan 

factor – factor pening tertentu yang terlihat memiliki pengaruh nyata 

terhadap karakteristik kualitas. Lalu gambarkan seperti gambar dibawah 

ini : 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Diagram Sebab-Akibat 

Sumber : Jay Heizer dan Barry Render (2015) 
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3. FMEA (Failure Mode Effect Analysis)  

Setelah dibuat diagram sebab akibat, langkah selanjutnya membuat tabel 

FMEA. Menurut Robin E. Mc Dermott (2009) FMEA merupakan suatu 

metode yang berfungsi untuk menunjukkan masalah (failure mode) yang 

mungkin timbul pada suatu sistem yang dapat menyebabkan sistem tersebut 

tidak mampu timbul pada suatu sistem yang dapat menyebabkan sistem 

tersebut tidak mampu menghasilan output yang diinginkan dan kemudian 

menetapkan tindakan penanggulangannya sebelum masalah itu terjadi. 

Berikut langkah dasar FMEA (Failure Mode Effect Analysis) menurut Robin 

E. McDermott (2009) : 

a. Meninjau proses atau produk 

Tahap ini peruahaan perlu melakukan perumusan dan mengidentifikasi 

masalah serta penyebab masalah yang sedang dihadap saat ini. 

b. Mangidentifikasi potensi failure mode 

Tahap ini masalah dan akibat masalah yang telah ditemukan akan ditindak 

lanjuti untu menentukan prioritas resio yang akan disebabkan oleh masalah 

tersebut. 

c. List efek potensial dari setiap mode kegagalan 

Tahapan ini perusahaan perlu melakukan pemetaan atau mendata akibat – 

akibat yang ditimbulkan dari maalah yang memiliki resiko potensi yang 

dapat membahaykan perusahaan.  
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d. Menetapkan ranking severity untuk setiap efek 

Tahapan ini perusahaan perlu melakukan brainstorming dengan pihak 

terkait yang lebih mengetahui menganai proses produksi yang kemudian 

menetapkan severity rank terhadap sebab masalah yang telah ditemukan 

Tabel 3.4 Nilai dan kriteria Severity 

Ranking Severity (S) Deskripsi 

10 Berbahaya 
tanpa dan 
peringatan 

Kegagalan sistem yang menghasilkan 
efe sangat berbahaya tanpa peringatan 

9 Kegagalan sistem yang menghasilkan 
efek berbahaya dengan peringatan 

8 Gangguan besar Sistem tidak berperasi 

7 Gangguan 
signifikan 

Sistem bias beroprasi akan tetapi tidak 
secara penuh 

6 Gangguan 
menengah 

Sistem beroperasi secara normal akan 
tetapi mengalami penurunan peforma 

5 Mengalami penurunan kinerja secara 
bertahap 

4 Gangguan 
menengah 

Ekef kecil pada peforma sistem 

3 Sedikit berpengaruh pada peforma 
sistem 

2 Gangguan kecil Efek yang diabaikan pada peforma 
sistem 

1 Tidak ada efek Tida ada efek 
Sumber : Robin E. Mc Dermott (2009) 

e. Menetapkan ranking occuraence untuk setiap failure mode 

Tahap selanjutnya adalah menentukan rating terhadap nilai occurance. 

Occurance merupakan kemungkinan bahwa penyebab kegagalan akan 

terjadi dan menghasilkan bentuk kegagalan selama masa produksi produk.  

Tabel 3.5 Nilai Occurance 

Ranking Occurance Deskripsi 

10 Sangat Tinggi Sering Gagal 
9 

Tinggi Kegagalan yang berulang 8 
7 
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Ranking Occurance Deskripsi 

6 
Sedang Jarang terjadi kegagalan 5 

4 
3 Rendah Sangat kecil terjadi kegagalan 2 
1 Sangat Rendah Hamper tidak ada kegagalan 

Sumber : Robin E. Mc Dermott (2009) 

f. Menetapkan ranking detection untuk setiap failure mode dan/atau efek 

Setelah diperoleh nilai occurance, selanjutnya adalah menentukan nilai 

detection. Tahap ini perusahaan melakukan brainstorming untuk 

mengetahu lebih lanjut (deteksi ulang) kegagalan yang disebabkan oleh 

akibat masalah yang sedang dialami. Penentuan nilai detection bisa dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.6 Nilai Detection 

Ranking Detection Deskripsi 

10 Hampir tidak mungkin Kemungkinan penyebab terjadi 
masih sangat tinggi. Metode 
pencegahan tidak efektif. Penyebab 
masih berulang kembali. 

9 Sangat kecil 

8 Kecil Kemungkinan penyebab terjadi 
masih tinggi. Metode pencegahan 
kurang efektif. Penyebab masih 
berulang kembali. 

7 Sangat rendah 

6 Rendah Kemungkinan penyebab terjadi 
bersifat moderat. Metode 
pencegahan kadang memungkinkan 
penyebab itu terjadi. 

5 Sedang 

4 Menengah keatas 

3 Tinggi Kemungkinan penyebab terjadi 
sangat rendah. 2 Sangat tinggi 

1 Hampir pasti 
Metode pencegahan sangat efektif. 
Tidak ada kesempatan penyebab 
mungkin muncul. 

Sumber : Robin E. Mc Dermott (2009) 
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g. Kalkulasikan RPN (risk priority number) untuk setiap efek 

Setelah mengetahui nilai dari ketiganya pada tahap ini perusahaan 

melakukan perhitungan untuk memperhitungkan hasil skala yang telah 

ditetapkan melalui brainstorming. Cara menghitung RPN yaitu dengan 

rumus : 

𝑹𝑷𝑵 = 𝑺 𝒙 𝑶 𝒙 𝑫 

h. Memprioritaskan ranking egagalan terbesar untuk melakukan tindakan 

Tahap ini perusahaan menentukan penyebab potensial yang dominan dan 

memilih RPN terbesar, sehingga tingkat prioritas dapat ditentukan. 

i. Mengambil tindakan untuk mengurangi mode kegagalan tertinggi. 

Tahap ini perusahaan perlu melakukan perencanaan untuk melakukan 

perbaikan seperti apa yang dilakukan. 

j. Hitung RPN yang dihasilan 

Yang terakhir adalah RPN akan dihitung kembali setelah rencana 

perbaikan telah dibuat, sehingga perusahaan memiliki perbaindingan RPN 

sebelum perbaika dan setelah perbaikan. 

 


