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BAB IV 

 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Tinjauan Umum Perusahaan 

4.1.1 Profil Perusahaan 

PT Mitra Kemas Paperindo adalah perusahaan percetakan dalam 

bidang Web Rotary Offset Printing, Sheetfed Printing dan Finishing yang 

menghasilkan produk kardus mebel, kardus sepatu dan lainnya. Pabrik ini 

terletak di Kab Mojokerto, Kec Kutorejo Ds Windurejo Jl Sumberjati . PT 

Mitra Kemas Paperindo merupakan anak cabang dari Legundi yang 

didirikan pada tahun 2014, untuk memenuhi kebutuhan dan mempercepat 

distribusi kardus yang semakin meningkat, terutama di wilayah Surabaya, 

Sidoarjo, Pasuruan Gersik dan Mojokerto 

Seiring dengan tuntutan peningkatan kualitas produk dan layanan 

yang prima maka pabrik ini telah menggunakan teknologi grafika terkini 

seperti yang terdapat pada mesin-mesin cetak yang berteknologi tinggi 

serta mesin-mesin pendukung proses produksi seperti Computer To Plate 

(CTP). Teknologi SCJJ adalah sebuah aplikasi berbasis internet yang 

memungkinkan konsumen untuk dapat melakukan proses penawaran 

harga, pengiriman data cetak, serta pelunasan pembayaran tanpa harus 

datang ke kantor perusahaan melalui halaman web yang telah disediakan 

oleh perusahaan. 

PT Mitra Kemas Paperindo mendapatkan dukungan pasokan kardus 

dari pabrik kertas PT Pakerin yang berlokasi di sidoarjo untuk menjaga 

kontinuitas ketersediaan bahan baku utama percetakan serta dukungan 

suplai untuk kelancaran operasional sehari-hari dan kelancaran proses 

produksi. Untuk bahan baku cetak lainnya, seperti : tinta, pelat, cairan 

kimia cetak, dan bahan pendukung lainnya, dipasok secara langsung. 
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Penyusunan Diagram Alur (Peta Proses Produksi) 

 

Berikut akan disajikan peta proses operasi dan peta aliran proses 

yang 

 

menggambarkan proses cetak kardus : 

 

PETA PROSES PRODUKSI 

 

KARDUS 
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4.2 Pengolahan Data 

Sebuah siklus DMAIC terdiri dari lima tahap yaitu Define, 

Measure,Analyze, Improve dan Control. Pada tinjuan pustaka telah dijabarkan 

secara singkat tentang langkah – langkah yang akan dilakukan pada tiap tahap. 

Pada bagian ini akan dijelaskan lebih terperinci tentang langkah – langkah 

yang dilakukan pada siklus DMAIC pada penelitian ini. 

 

4.3. Tahap Define 

4.3.1 Proses Produksi Kardus 

Pada mulanya PT Mitra Kemas Paperindo.menerima kiriman data kardus yang 

akan dicetak dalam format JPEG dari konsumen yang memesan kardus yang 

sesuai, dan digunakan sesuai kebutuhan yang diperlukan. Desain yang telah ada 

kemudian dicetak ke dalam film sesuai ukuran yang dikehendaki.Selanjutnya 

kardus dipotong sesuai ukuran. Kemudian dilakukan proses pencucian plat lalu 

dimasukkan ke dalam mesin pelipat, untuk memposisikan letak plat pada mesin 

cetak yang telah ditentukan untuk dipergunakan sesuai dengan format yang 

dikehendaki. Kemudian dimasukkan kedalam mesin printing kemudian distaples 

sesuai bentuk pesanan. 

Mesin cetak yang digunakan dalam proses cetak kardus adalah mesin slitter 

untuk memotong kardus sesuai ukuran. Mesin cetak long way untuk printing kardus 

sesuai pesanan. Mesin slotter/rotary untuk mencetak/ membentuk kardus sesuai 

yang dipesan. Mesin stiching  bagian akhir staples kardus. 

 
Gambar 4.1 Skema Sederhana Mesin Cetak 
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Keterangan: 

a. Unit pengepresan 

b. Unit printing 

c. Unit pencetakan 

d. Unit staples 

Unit-unit pada mesin cetak tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai 

berikut. 

 

a. Unit pengepresan 

Unit pengepresan adalah tempat meletakkan kardus yang akan dicetak. Unit ini 

biasa disebut unwind, reel stand. Pada unit pengepresan terdapat beberapa 

komponen antara lain: 

1. Bantalan yang berada di sisi kiri dan kanan 

2. As atau batang (spindle) 

3. Unit rem yang bekerja dengan sistem pegas per atau dengan tekanan angin 

secara pneumatik. 

4. Densoroller dan rol penghantar (lead roller). Densoroller berinteraksi dengan 

unit rem, yang berfungsi untuk menjaga kestabilan tegangan bentangan kardus 

agar kardus tidak melenceng pada waktu dipress. 

 

b. Unit printing 

Unit printing adalah unit dimana terjadi proses cetak atau proses alih tinta ke 

bahan yang dicetak. Unit ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu : 

1. Silinder pelat (plate cylinder), berfungsi sebagai tempat untuk memasang 

pelat cetak / acuan cetak. 

2. Silinder kain karet (blanket cylinder), berfungsi sebagai tempat untuk 

memasang kain karet (blanket) dan sebagai silinder perantara. Proses 

pencetakan pada mesin cetak offset gulungan, pada umumnya terjadi antara 

silinder blanket dengan silinder blanket(blanket to blanket), bahan cetak 
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berada diantara blanket satu dengan blanket lainnya, sehingga cetakan yang 

dihasilkan dua permukaan bahan cetak. 

3. Unit pembasahan (dampening unit), berfungsi untuk memberikan 

kelembaban pada permukaan pelat. Dengan adanya air pembasah tersebut, 

bagian yang tidak mencetak tetap peka terhadap air dan tetap dapat menolak 

tinta. 

4. Unit penintaan (inking unit), berfungsi untuk melapisi image pada pelat tinta 

dengan tinta cetak. Tinta hanya menempel pada bagian yang mencetak 

(image), sedangkan bagian yang tidak mencetak tidak menerima tinta / 

menolak tinta 

 

c. Unit pencetakan 

Unit pencetakan adalah unit terakhir dari rangkaian proses pencetakan. Pada 

umumnya unit pengeluaran terdiri dari beberapa komponen yaitu: 

1. Former draw roller (roller top former) yang bersinggungan dengan draw 

roller (nipping roller) dan berfungsi untuk mendorong kertas diatas former 

menuju ke draw roller assy. 

2. Sliting knife yang berfungsi untuk memotong dan membagi kardus menjadi 

dua bagian. 

3. Perforating knife yang berfungsi untuk melubangi kardus agar lipatannya 

menjadi sempurna dan tidak terlalu tebal. 

4. Former dengan former side wall (flank) dan former nose yang 

berfungsiuntuk membuat lipatan memanjang pertama kali. 

5. Infeed roller dan draw roller assy untuk mendorong kardus masukdiantara 

silinder potong dan silinder pelipat (folding silinder) untuk dipotong dan 

dilipat. Pada bagian ini terdapat jarum (pin), pisau (knife), bantalan 

pemotong (Cutting stick) dan perforator silang (crossperforating) untuk 

mengurangi tebal lipatan. 

6. Silinder pelipat (Folding cylinder) yang terdiri dari tucjer blad dan 
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jawscylinder atau folding jaws. 

7. Spider wheels dan transport tape. Kardus yang telah terlipat keluarmelalui 

spider wheels dan transport tape sebagai output. 

 

d. Unit staples 

Unit staples adalah unit terakhir dari rangkaian proses pencetakan. Pada 

umumnya unit pengeluaran terdiri dari beberapa komponen yaitu: 

1. Cutter yang berfungsi untuk merapikan bagian-bagian kardus yang 

memiliki sisa potongan kecil 

2. Glue press digunakan apabilah kardus yang digunakan kecil atau untuk 

tambahan kardus yang di inginkan. 

3. Stapler ini digunakan untuk bagian finishing. Digunakan untuk 

menyatukan bagian samping kardus kanan dan kiri. 

 

 

4.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Proses Cetak 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas proses cetak adalah : 

a. Tekanan cetak 

Untuk mendapatkan hasil cetak yang baik, dibutuhkan tekanan cetak yang 

baik dan akurat sehingga dapat dilakukan pengaturan dan penyetelan 

tekanan cetak yang efektif. Kekurangtepatan penyetelan tekanan cetak dapat 

mengakibatkan permasalahan pada proses pencetakan, antara lain: 

- Penggundulan pelat cetak 

- Perbesaran titik raster 

- Perpanjangan gambar yang diakibatkan oleh adanya pengembangan kertas 

- Kertas melipat pada proses pencetakan 

- Gambar berawan 

- Tinta cetak tidak dialihkan dengan sempurna 

- Terjadi penumpukan tinta pada pelat atau pada blanket 
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b. Permukaan kardus 

- Kehalusan permukaan bahan cetak 

Permukaan bahan cetak yang lebih halus/rata akan menghasilkan hubungan 

dengan unit pencetakan berlangsung lebih sempurna sehingga dengan 

lapisan tinta yang lebih tipis dapat dipindahkan dengan baik di atas 

permukaan bahan cetak. Jika kardus bergelombang atau mengeriting dapat 

terjadi kesulitan pada proses pencetakan karena kardus dicetak melalui garis 

singgung dua silinder yang saling menekan dengan tekanan yang relatif 

rendah. 

- Permukaan bahan cetak dengan tinta 

Hubungan permukaan bahan cetak dengan tinta cetak lebih banyak 

ditentukan oleh permukaan bahan cetaknya. Permukaan kardus yang diberi 

lapisan tertentu (coated paper) daya serapnya akan lebih rendah jika 

dibandingkan dengan permukaan kardus yang tidak diberi lapisan tertentu 

(uncoated paper). 

- Permukaan yang kuat. 

Pada proses pencetakan terjadi proses pembelahan tinta dimana sebagian 

tinta menempel pada kardus dan sebagian lagi tetap tinggal di kain karet, 

maka permukaan kardus tidak boleh mudah tercabut serat-seratnya. 

Tercabutnya serat kardus tersebut karena tinta offset pada umumnya kental 

dan kaku serta kecepatan cetak yang tinggi. Jika serat mudah tercabut 

mengakibatkan terjadinya pendebuan atau picking. 

 

c. Kecepatan cetak. 

Kecepatan cetak menentukan lamanya waktu persinggungan antara bahan 

cetak dengan tinta cetak.Semakin cepat perputaran mesin semakin singkat 

waktu persinggungan, sehingga lapisan tinta yang dialihkan semakin 

tipis.Untuk itu untuk mendapatkan hasil cetakan yang baik diperlukan 

kecermatan dalam penyetelan mesin. 



36 
 

d. Air Pembasah 

Pengalihan tinta yang baik hingga ke permukaan kardus jika tidak didukung 

oleh pembasahan yang baik, hasil cetak akan tidak sesuai yang diharapkan, 

antara lain : warna tinta akan pudar, lama mengering, warna tinta pucat, dan 

lain-lain. Untuk mencapai pemisahan antara bidang gambar dan tidak 

bergambar, maka digunakan fountain solution. Campuran fountain solution 

ditambahkan ke dalam air pembasah untuk mengatur nilai keasaman air 

pembasah (pH), dimana nilai pH yang baik adalah berkisar antara 4-5. Jika 

nilai pH dibawah 4 akan timbul masalah lambat kering, warna cetakan pucat, 

gambar di pelat mudah rontok dan lain-lain. Jika nilai pH jauh diatas 5 akan 

terjadi masalah emulsifikasi tinta, jumlah air terlalu banyak, density cetakan 

rendah (warna cetakan pudar), dan lain-lain. 

 

4.3.3  Pengumpulan Data 

 

Data yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada data produksi 

PT Mitra Kemas Paperindo Juli 2016– juni 2017. 

Tabel 4.1 Data Produksi PT. Mitra Kemas Paperindo 

No Bulan 
Total Kardus Cetakan Cetakan Cacat Prosentase 

 

(kg) Baik (kg) (kg) Cacat  

  
 

1 Juli 230151 220393 9758 
4,23% 

 

2 Agustus 245608 225300 20308 
8,27% 

 

3 September 378326 369021 9301 
2,45% 

% 

4 Oktober 365321 360016 5305 
1,45% 

 

5 November 601284 594811 6473 
1,08% 
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6 Desember 501345 488189 13156 
2,62% 

 

7 Januari 324160 298109 26051 
8,03% 

% 

8 Februari 301342 274476 26866 
8,91% 

 

9 Maret 325672 314945 11327 
3,47% 

 

10 April 405063 387781 23067 
5,7% 

 

11 Mei 301256 281996 19260 
6,4% 

 

12 Juni 401134 384743 16391 
4,09% 

 

 

4.3.3 Data Cacat 

Pengumpulan data dilakukan untuk menentukan nilai DPMO dan Sigma 

Level,pengukuran dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana output dari proses 

dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. data yang digunakan adalah proses 

produksi kardus, dimana terdapat 3 macam jenis cacat dalam kardus. Adapun jenis 

cacat kardus tersebut yaitu sebagai berikut. 

4.3.3.1  Data Kecacatan 

 Staples tidak rapi 

Gambar Produk Cacat 

Keterangan: pada jenis 

cacat stales tidak rapi 

dikarenakan operator 

mengantuk dan isi staples 

habis. 
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 Ukuran tidak sesuai 

Gambar Produk Cacat 
Keterangan: Pada jenis 

cacat ukuran tidak sesuai 

dikarenakan penataan 

kardus tidak sesuai 

ukuran dan ukuran 

pembatas kardus tidak 

ditentukan. 

 

 

 

 Warna printing kurang tajam 

Gambar Produk Cacat 

Keterangan: Pada jenis 

cacat warna printing 

kurang tajam dikarenakan 

tekanan silinder plat yang 

rendah dan mesin terlalu 

cepat membuat tinta 

warna kurang menempel 

di kardus. 
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4.3.3.2 Penyusunan Diagram SIPOC 

 

Diagram Suplier-Input-Process-Output-Customer pada proses percetakan 

kardus 

Adalah sebagai berikut : 

 

 

 
 DIAGRAM SIPOC PROSES PRODUKSI KARDUS  

 

 

 

Supplier Input Process Output Customer 
 

 
Kardus   

Sidoarjo  

    

Supplier 
    

    
 

Supplier Pelat Pelat Proses Produksi 
Kardus Surabaya  

Perusahaan  

    
 

Supplier Tinta Tinta   
Gresik  

     

Dept. Desain Dept. Film Dept. Pelat Dept. Cetak Admin 
 

 

Gambar 4.2 Diagram SIPOC Proses Produksi Kardus 
 

 

 

4.4Measure 

Measure merupakan tahap kedua dalam peningkatan kualitas six sigma. Tahap 

ini  dilakukan untuk memvalidasi permaslahan, mengukur atau menganalisis 

permasalahan dari data yang ada. Ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu 

menentukan karakteristik kualitas (CTQ) yang dapat menyebabkan terjadinya 

defect dan mengukur baseline kinerja untuk menentukan ukuran kegagalan yang 

dihitung dalam program peningkatan kualitas six sigma yang meliputi ( nilai 

DPMO dan nilai sixma  level) 

 

4.4.1 Mengidentifikasi Critiqal to Quality (CTQ) 

Berdasarkan  brainstorming  dengan  pihak  perusahaan,  terutama  bagian 

produksi  dan  bagian  pemasaran  diketahui  bahwa  critiqal  to  quality  untuk 

produk kardus pada proses produksi: 
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1. Staples tidak rapi 

2. Ukuran tidak sesuai 

3. Warna printing kurang tajam 

Berdasarkan   data  cacat  PT.  Mitra Kemas Papperindo 

Periode Juli 2016 -Juni 2017 pada tabel 4.2 maka didapatkan 

data tipe cacat kardus sebagai berikut : 

Tabel 4.2  Data Kecacatan Tiap Proses Produksi Kardus Tahun 2016-2017 

No 
Kecacatan Total Total Produk Total Produk Prosentase 

 

 Inspeksi Baik Cacat Kecacatan (%)  

 
 

1 Staples tidak rapi (STR) 1421522 1367472 54030 3,95% 
 

       

2 

Ukuran tidak sesuai 

(UTS) 1295891 1253487 46004 3,67% 
 

       

3 

Warna printing kurang 

tajam (WPKT) 1663249 1578821 87229 5,52% 
 

4 Total  4380662  
 

diketahui bahwa bagian produksi warna printing kurang tajam memiliki 

prosentase kecacatan terbesar, yaitu 5,52% diikuti staples tidak rapi 3,95% 

dan ukuran tidak sesuai dengan 3,67%. 

Tabel 4.3 Data Tipe Cacat Kardus Tahun 2016-2017 

 

N

o Tipe Kecacatan Jumlah Jumlah  Prosentase 

    Kumulatif  Kumulatif 

 1 

Warna printing kurang tajam 

(WPKT) 87229 87229  46,58 % 

 2 Staples tidak rapi (STR) 54030 141259  75,44% 

 3 Ukuran tidak sesuai (UTS) 46004 187263  100 % 

  Total 187263 
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Jumlah inspeksi kardus pada bulan juli– juni  sebanyak 4380662 kardus. 

Dengan cacat kardus sejumlah 187623 produk. Dimana jenis cacat kumulatif 

warna printing kurang tajam adalah jenis cacat terbesar yaitu 46,6 % dengan 

jumlah produk cacat 87229 kardus, jenis cacat staples tidak rapi yaitu 28,9% 

dengan jumlah produk cacat 54030 kardus. Jenis cacat ukuran tidak sesuai yaitu 

24,6% dengan jumlah produk cacat sebanyak 46004 kardus. 

 

Gambar 4.3 Diagram Pareto untuk Tipe Cacat Kardus 

Dari diagram pareto diatas jumlah cacat terbesar adalah pada warna printing 

kurang tajam yaitu dengan persentase kumulatif sebesar 46.6%. Diagram pareto 

tersebut dapat diketahui cacat yang menjadi masalah utama pada produk kardus 

adalah warna printing kurang tajam dan staples tidak rapi karena % kumulatif 

mendekati 80 %. 

4.4.2 Perhitungan Nilai DPMO dan Nilai Sigma 

Perhitungan nilai DPMO dan level sigma produksi kardus dilakukan setelah 

tahap packing, dikarenakan produk cacat selalu teridentifikasi atau selau muncul 

setelah proses packing. Perhitungan DPMO dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

DPMO= 
jumlah unit cacat 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐶𝑇𝑄
x 1.000.000 

Untuk menghitung nilai DPMO dan level sigma data yang digunakan adalah 

data produk cacat kardus pada bulan juli 2016 – Juni 2017. Data produk cacat 
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kardus yang merupakan CTQ adalah sebagai berikut: 

DPMO= 
jumlah unit cacat 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑥 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐶𝑇𝑄
x 1.000.000 

DPMO=
141259

4380662𝑥 2
x 1.000.000 

DPMO= 16.123,02 

Level sigma diperoleh dengan bantuan kalkulator sigma yang ditunjukkan pada 

gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.4 perhitungan level sigma menggunakan kalkulator six 

sigma 

Berdasarkan nilai DPMO yang diperoleh diatas, proses produksi kardus 

memiliki level sigma sebesar 3.14 dan DPMO sebesar 16123 yang artinya bahwa 

dari 1.000.000 produk yang diproduksi kemungkinan terjadi kesalahan sebesar 

16123 kesalahan. Menurut Gasperzs (2002) ditinjau dari level sigma yang 

diperoleh maka kemampuan proses produksi kardus adalah dibawah rata-rata 

industri di USA. 

4.5 Tahap Analyze 

Berdasarkan diagram pareto untuk tipe cacat kardus diketahui bahwa CTQ 

potensial untuk proses cetak kardus adalah warna printing tidak sesuai dan staples 

tidak rapi. Oleh karena itu maka perbaikan difokuskan untuk warna printing tidak 

sesuai dan staples tidak rapi. 
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4.5.1 Mengidentifikasi Akar Penyebab Kecacatan Produk 

Dengan menggunakan cause and effect diagram dapat menganalisa faktor – 

faktor yang menjadi penyebab munculnya cacat. Cause and effect diagram 

disusun berdasarkan pengamatan, pembagian kuisoner, dan wawancara dengan 

karyawan perusahaan.  

4.5.2 Diagram Sebab Akibat Cacat Kardus Warna Printing Tidak Sesuai 

(WPTS) 

 

  

  

  

            Mesin          
 

     Putaran silinder terlalu cepat   
Tekanan silinder tekan terlalu rendah 

 

Trial error penentuan kecepatan 
           

          
 

Tidak ada standarisasi kecepatan              
Tidak ada standarisasi tingkat tekanan silinder tekan  

              

Kecepatan mesin terlalu cepat               
Trial error penentuan tingkat tekanan silinder tekan 

 

              
 

                      

Waktu persinggungan pelat, blanket dan kardus terlalu singkat          
 

         
 

                       
WPTS  

 

Kurang teliti 

         

Kadar keasaman air pembasah terlalu rendah 
  

      

   

   

        
 

 
 

     

Campuran fountain solution terlalu banyak 
 

       

Mengantuk 
            

  

  

  

Tinta terlalu lama kering  

    
 

Kelelahan bekerja 
         

        
 

  

   

      

Kelembaban udara di gudang tinggi 
 

         

 

Manusia Material 

      

      
 

     Kondisi kardus lembab 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Diagram Sebab Akibat Cacat Kardus warna printing tidak 

sesuai 

Berdasarkan pada diagram sebab akibat cacat kardus warna printing tidak 

sesuai 

diketahui bahwa faktor penyebab cacat ini adalah : 

1. Mesin  

Kecacatan warna printing tidak sesuai karena faktor mesin diakibatkan 
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oleh dua hal, yaitu : 

a. Waktu persinggungan antara pelat, blanket dan kardus yang terlalu 

singkat  

b. Tekanan silinder tekan terlalu rendah. 

2. Material  

Tinta yang terlalu lama kering disebabkan oleh dua hal, yaitu : 

a. Kadar keasaman air pembasah terlalu rendah  

b. Kondisi kardus lembab  

3. Manusia  

a. Mengantuk  

b. Kurang teliti  

c. Kelelahan bekerja  

4.5.3 Diagram Sebab Akibat Cacat Staples Tidak Rapi (STR) 

 

 

 

 

  Mesin 
 

                           Mesin terlalu cepat    
Perbesaran titik staples  

Trial error penentuan kecepatan     

    

      

Tidak ada standarisasi kecepatan  kardus     
Tidak ada standarisasi   

     

Kecepatan mesin terlalu tinggi     
Terlalu lama menjalankan kardus 

saat distaples 
 

                    Waktu persinggungan staples, kardus  lama              tekanan staples 
 

       

 
 STR 

 
Terlalu lelah   Isi staples           

Terjadinya  staples dua kali 
 

      

    
              Cadangan isi staples tidak siap 

  
 

       

         

Mengantuk   
  

   Tekanan kardus  

    

         

        Kardus berlubang 
 

 Manusia Material     
 

 

 

Gambar 4.6 Diagram Sebab Akibat Cacat Staples Tidak Rapi 
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Berdasarkan pada diagram sebab akibat cacat staples tidak rapi 

diketahui bahwa faktor penyebab cacat ini adalah sebagai berikut : 

1. Mesin  

Hasil staples tidak rapi karena faktor mesin diakibatkan oleh dua hal, yaitu :  

a. Waktu persinggungan antara staples dan kardus lama 

b. Mesin terlalu cepat 

2. Material  

a. Terjadinya staples dua kali 

b. Isi staples 

3. Manusia  

a. Mengantuk  

b. Terlalu lelah  

 

4.6 Improve 

Tahap terakhir dari penelitian adalah tahap improve dilakukan analisa 

terhadap hasil dari tabel FMEA. Tahap penelitian tidak sampai tahap 

implementasi, dan penelitian yang dilakukan hanya memberikan alternatif 

solusi rencana tindakan untuk pengurangan produk cacat. 

4.6.1 Mengindentifikasi mode kegagalan dengan  FMEA 

Mode-mode kegagalan yang menyebabkan munculnya cacat di produk 

kardus diidentifikasi dengan menggunakan Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA). Identifikasi yang dilakukan menggunakan FMEA proses, sehingga 

dapat mengidentifikasi kecacatan dari produk dimulai dari proses awal hingga 

proses akhir. Pembentukan potensial  mekanisme kegagalan, dan metode 

pengendalian proses yang digunakan saat ini dilakukan dengan metode 

Brainstorming dengan beberapa karyawan dari perusahaan PT. Mitra Kemas 

Paperindo yang mengetahui dengan detail dan jelas terjadinya cacat tersebut 
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serta dipandu dari hasil Cause and Effect diagram. Faktor-faktor penyebab cacat 

yang teridentifikasi pada Fishbone diagram dapat dijadikan mode kegagalan 

atau mekanisme kegagalan pada FMEA. 

Langkah selanjutnya adalah memberikan penilaian secara kuantitatif 

terhadap seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari penyebab kegagalan / 

cacat (severity), seberapa sering penyebab kegagalan tersebut berlangsung 

dalam proses (occurance) dan seberapa baik metode pengendalian proses yang 

digunakan saat ini (detection). Pemberian nilai severity, occurance, dan 

detection, yang dilakukan dengan metode Brainstorming pada karyawan yang 

mengetahui penyebab terjadinya cacat.   Demikian pula tindakan perbaikan atau 

recommended action yang dirumuskan untuk menekan ranking severity dan 

occurance  adalah hasil dari brainstorming. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 

4.6 identifikasi mode kegagalan dan tindakan perbaikan dengan FMEA. 
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Tabel 4.4 FMEA untuk Kardus Cacat 

 

No 
Deskripsi 

proses part 

 

Mode 

kegagalan 

(Mode 

Failure)  

Pengaru 

efek 

(Failure 

effect) 

Sev 

Penyebab 

(Failure 

causes) 

Occ 
Pengendalian 

yang ada 
Det RPN 

Tindakan 

Rekomendasi 

1 

Silinder 

Mesin 

Kecepatan 

Silinder 

Mesin 

Warna 

printing 

kurang 

tajam 

8 
Kecepatan 

Mesin Tinggi 
7 

Penurunan 

Kecepatan Mesin 

Secara trial Error 

7 392 
Standarisasi 

Kecepatan 

Mesin 
Mesin 

Staples  

Kecepatan 

Staples  

Staples tidak 

rapi 
7 

Kecepatan 

mesin terlalu 

tinggi 

7 

Penurunan 

kecepatan secara 

trial Error 

7 343 

2 

Silinder 

Tekan 

Tekanan 

Silinder 

Tekan 

Warna 

printing 

kurang 

tajam 

7 

Tekanan 

Sinlinder 

Tekan Terlalu 

rendah 

7 

Peningkatan 

Tekanan Silinder 

Tekan Secara 

Trial Error 

6 294 
Standarisasi 

Tingkat 

Tekanan  

 Staples 
Tekanan 

Staples 

Staples tidak 

rapi 
6 

Tekanan 

Staples terlalu 

tinggi 

6 

Penurunan 

tekanan secara 

trial Error 

7 252 

3 

Air 

pembasah 

Kadar 

Keasaman 

Air 

Pembasah 

Warna 

printing 

kurang 

tajam 

6 

Campuran 

Fontain 

Terlalu 

Banyak 

6 Penambahan Air 6 216 

Penentuan 

Komposisi Air 

Dan Fountain 

yang sesuai 

Isi Staples 
Pengisian 

Isi Staples 

Staples tidak 

rapi 
6 

Cadangan isi 

staples tidak 

siap 

6 

Penambahan 

Tempat Isi 

Staples 

5 180 
Menyiapkan Isi 

Staples 



48 
 

4 Kardus 
Kondisi 

Kardus 

Warna 

printing 

kurang 

tajam 

8 

Penempatan 

Antar Kardus 

Terlalu Dekat 

4 
Pemeriksaan 

Kondisi Kardus 
5 160 

Pemberian Jarak 

Antar Kardus 

Staples tidak 

rapi 
8 

Kardus basah 

saat disteples 
4 

Pemeriksaan 

kondisi kardus 
4 128 

5 Operator 
Bekerja 

Malam Hari 

Warna 

printing 

kurang 

tajam 

7 Mengantuk 5 Menegur 4 140 

Pemberian 

Suplemen 

Staples tidak 

rapi 
7 Terlalu lelah 5 Menegur  5 175 
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terjadinya cacat produk kardus berdasarkan nilai RPN untuk tiap jenis 

cacat adalah: 

a. Penyebab warna printing tidak sesuai 

1. Kecepatan mesin terlalu tinggi, mengakibatkan antar kardus yang 

berjalan dengan plat printing  yang tidak seimbang. Jadi perwarnaan 

tidak setabil dan kurang solid 

2. Silinder tekan yang kurang diakibatkan kecepatan mesin terlalu tinggi, 

maka dari itu tekanan dan kecepatan mesin tidak seimbang, mesin dan 

tekanan silinder diharuskan sejajar. 

3. Kadar air pembasah yang kurang mengakibatkan tinta printing yang 

kering, mengakibatkan pewarnaan yang kurang solid. 

4. Kondisi kardus yang kurang bagus atau lembab dapat mempengaruhi 

pewarnaan dan juga penempatan kardus yamg tidak sejajar 

mengakibatkan warna yang dihasilkan tidak sesuai yang diinginkan. 

5. Operator yang kelelahan atau mengantuk biasanya teledor dan kurang 

fokus, mengakibatkan kegagalan dalam proses printing. 

b. Penyebab staples tidak rapi 

1. Kecepatan mesin staples terlalu tinggi, mengakibatkan terjadinya 

staples dua kali. 

2. Tekanan staples yang terlalu tinggi mengakibatkan tekanan tidak 

seimbang, tekanan tersebut membuat kardus menjadi berlubang. 

3. Isi staples yang tidak disiapkan membuat terjadinya jarak antara 

staples tidak rapi.  

4. Kondisi kardus yang kurang bagus atau lembab dapat 

mempengaruhi staples dan juga penempatan kardus yamg tidak 

sejajar mengakibatkan staples kardus menjadi tidak sejajar. 

5. Operator yang kelelahan atau mengantuk biasanya teledor dan 

kurang fokus, mengakibatkan kegagalan dalam proses printing. 
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4.5.2 Alternatif Rencana Perbaikkan 

Dilihat dari tabel FMEA alternatif solusi yang ditawarkan untuk 

perusahaan hanya diprioritaskan terhadap nilai risk potential number (RPN). 

Tindakkan perbaikkan yang dapat dilakukan untuk mengurangi produk 

cacat kardus pada pada tabel 4.4 adalah sebagai beikut 

- Silinder Mesin 

Mengurangi kecepatan mesin yang terlalu tinggi dan melakukan 

pengontrolan terhadap mesin, agar mesin dapat setabil dan diberikan 

standarisasi kecepatan mesin, agar pewarnaan yang dihasilkan memenuhi 

syarat. 

- Mesin Staples 

Mengurangi kecepatan mesin yang terlalu tinggi dan melakukan 

pengontrolan terhadap mesin, agar mesin dapat setabil dan diberikan 

standarisasi kecepatan mesin, agar staples yang dihasilkan memenuhi syarat 

- Silinder Tekan 

Menambahkan tekakanan silinder yang terlalu rendah, dan memberikan 

standarisasi tekanan, agar tekanan silinder dan kecepatan mesin bisa merata 

dan stabil. 

- Tekanan Staples 

Mengurangi tekanan staples yang terlalu tinggi, dan memberikan 

standarisasi tekanan staples. 

- Air pembasah 

Memberikan pengecekan terhadap air pembasah yang ada, agar 

komposisinya tetap setabil karena air pembasah biasanya sering dipakai akan 

berkurang. 

- Isi Staples 

Memberikan tempat untuk isi staples, agar saat pergantian isi staples 

mesi tidak berhenti. 
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- Kardus

Kondisi kardus yang terlalu dekat dengan kardus lainnya 

mengakibatkan kecacatan, maka dari itu diberikan standarisasi jarak atau 

ditentukan dengan garis yang ditentukan. 

- Operator

Operator yang mengantuk dan lelah  mengakibatkan ketidak stabilan 

dalam bekerja, mengakibatkan keteledoran dalam melakukan tindakan saat 

bekerja, maka dari itu diberikan suplemen agar operator tetap bekerja dengan 

baik. 


