
36 
 

BAB IV 

TUGAS KHUSUS KERJA PRAKTEK 

 

4.1 Pendahuluan Tugas Khusus I 

4.1.1 Latar Belakang 

CV. Sinar Baja Electric merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai 

macam speaker. CV. Sinar Baja Electric memiliki banyak perusahaan yang terletak di 

Indonesia, khususnya Jawa Timur dan luar negeri. Salah satu perusahaan yang 

merakit speaker adalah CV. Sinar Baja Electric I yang berada di Jl. Margomulyo No. 

5 Surabaya. Berbagai jenis produk speaker telah diproduksi oleh CV. Sinar Baja 

Electric I. Untuk merakit sebuah speaker tentunya memerlukan beberapa part yang 

terdiri atas soft part dan hard part. Soft part terdiri dari barang yang halus, lunak dan 

mudah rusak seperti conepaper, gasket, spider. Sedangkan hard part terdiri barang 

yang kuat dan tidak mudah rusak seperti chassis, terminal, dan lain-lain.  

Terdapat beberapa departemen di CV Sinar Baja Electric I, diantaranya adalah 

departemen quality control dan departemen proses produksi. Pada departemen quality 

control, terdapat dua 3 subdepartemen, yaitu IQC (Incoming Qualiy Control), WHP 

(Warehouse Process), dan FQC (Final Quality Control). Untuk soft part yang datang, 

khususnya conepaper, dilakukan inspeksi awal di subdepartemen IQC (Incoming 

Quality Control). Setelah selesai tahap inspeksi, kemudian subdepartemen IQC akan 

mengirimkan conepaper tersebut ke Warehouse Process diproses, seperti pelubangan 

conepaper dan pemasangan rivet. Setelah itu, conepaper dikirim ke departemen 

proses produksi untuk di rakit menjadi sebuah speaker bersama part yang lainnya. 

Permasalahan yang sering muncul adalah banyaknya jumlah conepaper yang 

dikembalikan dari departemen produksi ke bagian Warehouse Process karena banyak 

conepaper yang rusak. Hal ini menyebabkan bagian produksi mengalami kekurangan 

conepaper dalam merakit sebuah speaker saat itu juga.  Meskipun dapat 

menggunakan conepaper yang tersedia di gudang, namun untuk merakit speaker tipe 
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lain akan kekurangan jumlah conepaper juga. Meskipun conepaper tersebut masih 

bisa di rework, namun membutuhkan waktu yang lama dan tidak semua kerusakan 

dapat di rework. Hal ini membuat perusahaan harus memesan kembali conepaper 

yang dibutuhkan. Namun hal tersebut sangat tidak efisien karena membutuhkan 

waktu lama mulai dari pemesanan hingga barang dikirim.  

Penyebab terjadinya kerusakan pada conepaper dapat diakibatkan oleh 

berbagai macam faktor, diantaranya adalah personel, method, measurement, 

material,machine, dan environment. Maka dari itu dilakukan pengamatan dan 

pengumpulan data untuk menganalisis penyebab utama keruskan conepaper. Setelah 

ditemukan  penyebab utamanya, maka disusun usulan perbaikan untuk menanggulani 

kesalahan atau penyebab yang dapat mengakibatkan rusaknya conepaper, dan 

diharapkan usulan perbaikan dapat meminimalkan tingkat kerusakan conepaper 

berkurang.    

 

4.1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa penyebab utama kecacatan conepaper  yang terjadi di WH Process 

(Warehouse Process)? 

2. Bagaimana usulan perbaikan yang tepat untuk mengurangi tingkat kecacatan 

conepaper?  

 

4.1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui penyebab utama kecacatan conepaper yang terjadi di WH 

Process (Warehouse Process). 

2. Untuk mengurangi tingkat kecacatan conepaper dengan usulan perbaikan 

yang tepat. 
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4.1.4 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan pada laporan kerja praktek disusun sebagai berikut : 

1. BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, tujuan serta tempat 

dan waktu pelaksanaan kerja praktek. 

2. BAB II : Tinjauan Umum Perusahaan 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai sejarah singkat perusahaan, 

manajemen perusahaan yang meliputi visi misi perusahaan, bagan organisasi, 

fasilitas perusahaan dan layout perusahaan. 

3. BAB III : Tinjauan Sistem Perusahaan 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai proses bisnis perusahaan atau unit 

usaha atau departemen yang ada di perusahaan, produk yang dihasilkan, 

proses produksi perusahaan serta flow process chart. 

4. BAB IV : Tugas Khusus Kerja Praktek 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai pendahuluan mengenai tugas khusus 

yang meliputi:  

4.1 Pendahuluan Tugas Khusus 

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang pelaksanaan kerja 

praktek di CV. Sinar Baja Electric, rumusan masalah, tujuan, serta 

sistematika penulisan.  

4.2 Landasan Teori 

Pada bagian ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan 

dengan tugas khusus. 

4.3 Metode Penelitian 

Pada bagian ini menjelaskan mengenai tahapan-tahapan penelitian yang 

dilakukan. 

4.4 Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Pada bagian ini menjelaskan mengenai bagaimana cara pengumpulan dan 

pengolahan data dengan menggunakan teori yang diterapkan. 



39 
 

4.5 Analisa Data  

Pada bagian ini berisi kajian terhadap data yang diolah serta usulan 

perbaikan untuk perusahaan.  

4.6 Penutup 

Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari analisa yang telah 

dilakukan. 

 

4.1.4 Landasan Teori 

4.1.4.1 Critical to Quality (CTQ) 

CTQ adalah atribut yang sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan 

langsung dengan kebutuhan dan keputusan pelanggan. CTQ merupakan elemen dari 

suatu produk, proses, atau praktek-praktek yang berdampak langsung pada keputusan 

pelanggan. Pada umumnya, karakteristik kualitas yang dipertimbangkan adalah  

kualitas produk, dukungan purna jual, interaksi antara karyawan dan pelanggan  

(Gasperz, 2002). 

 

4.1.4.2 DPU (Defect per Unit) 

Defect  per Unit  (DPU)  adalah jumlah rata-rata dari  defect,  semua jenis, 

terhadap total unit yang dihasilkan. Misalnya bila nilai DPU sebesar 1 maka 

mengindikasikan bahwa setiap unit akan memiliki satu defect dan yang lainnya tidak 

ada defect. DPU 0,25 menunjukan suatu probabilitas bahwa satu dari empat unit akan 

mengalami cacat. 
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4.1.4.3 Quality Tools 

4.1.4.3.1 Diagram Pareto (Pareto Diagram) 

Diagram Pareto adalah salah satu jenis chart yang terdiri dari grafik balok dan 

juga garis. Sumbu vertikal yang  ada disebelah kiri adalah frecuency of occurrence  

dan sumbu vertikal disebelah kanan adalah kumulatif dari jumlah total  occurrences, 

total cost, atau jumlah total dari suatu unit yang diukur. Tujuan dari pareto diagram 

adalah untuk memperjelas faktor yang paling penting dari beberapa faktor yang ada 

(Jesse, Antonius, Ignatius, 2013). Dalam  six sigma, hal ini sering kali 

merepresentasikan sumber  defect  yang paling sering ditemui, jenis  defect yang 

paling sering muncul, ataupun alasan-alasan yang paling sering muncul. Masalah 

tersebut dapat dijelaskan pada fase measure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.3.2 Diagram Tulang Ikan (Fishbone Diagram) 

Diagram Sebab Akibat atau sering disebut juga fishbone diagram / diagram 

tulang ikan adalah teknik pemecahan masalah yang membantu untuk berpikir melalui 

banyak kemungkinan sebab-sebab dari suatu masalah yang ingin diselesaikan. 

Diagram sebab akibat ini digambarkan seperti diagram tulang ikan dimana ”Kepala 

Ikan” menjadi masalah yang akan dipecahkan. Sedangkan faktor sebab-sebab yang 

muncul (atau sering disebut juga akar masalah) digambarkan sebagai tulang ikan 

Gambar 4.1 Contoh Diagram Pareto 
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yang mempunyai cabang-cabang dari bagian yang besar ke bagian yang lebih kecil. 

Untuk memudahkan, Ishikawa, pencetus diagram sebab-akibat ini, menggolongkan 

bagian faktor penyebab dari suatu masalah kedalam lima kelompok yaitu man, 

material, machines, methode, environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi penyebab kerusakan produk 

secara umum adalah sebagai berikut:  

1. Man (manusia) 

Para pekerja yang melakukan pekerjaan yang terlibat dalam proses produksi. 

2. Material (bahan baku)  

Segala sesuatu yang dipergunakan oleh perusahaan sebagai komponen produk 

yang akan diproduksi tersebut, terdiri dari bahan baku utama dan bahan baku 

pembantu. 

3. Machine (mesin)  

Mesin-mesin dan berbagai peralatan yang digunakan dalam proses produksi.  

4. Methode (metode)  

Instruksi kerja atau perintah kerja yang harus diikuti dalam proses produksi.  

 

 

Gambar 4.2 Contoh Fishbone Diagram 
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5. Environment (lingkungan)  

Keadaan sekitar perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi perusahaan secara umum dan mempengaruhi proses produksi 

secara khusus. 

Lima kelompok faktor penyebab itu memandu untuk menemukan apa saja 

kemungkinan-kemungkinan akar sebab permasalahan yang ada. Lima kelompok ini 

tentu saja dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing permasalahan yang 

dihadapi. Tahapan penyusunan diagram sebab-akibat adalah sebagai berikut:  

1. Definisikan masalah atau pengaruh yang akan dianalisa. 

2. Buat sebuah tim untuk melaksanakan analisa, biasanya tim akan mencari 

sebab-sebab potensial melalui brainstorming. 

3. Gambar kerangka akibat dan garis pusat. 

4. Spesifikasikan kategori-kategori penyebab yang potensial dan gabungkan 

sebagai sebuah kerangka yang terhubung pada garis pusat. 

5. Idenifikasikan sebab-sebab yang sering terjadi dan klasifikasikan dalam 

kategori di langkah 4. Buat kategori baru, bila perlu.  

6. Klasifikasikan secara urut sebab-sebab untuk mengidentifikasi hal-hal 

yang sering mempengaruhi masalah atau memberi pengaruh pada 

masalah. 

7. Buat perbaikan  

(Montgomery, 2009) 
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4.1.5 Metode Penelitian 

 

  
START 

Identifikasi Masalah 

Pengumpulan Data : 

Data Sekunder (dari perusahaan),  

Wawancara Tersturktur  

Analisa Data : 

Membandingkan nilai DPU dengan 

standard kerusakan perusahaan 

 

Usulan Perbaikan 

END 

Pengolahan Data : 

Diagram Pareto, 

Fishbone Diagram, 

Perhitungan DPU 

 

Kesimpulan 

Gambar 4.3 Flowchart Metode Penelitian 
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4.1.5.1 Identifikasi Masalah 

 Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi masalah-masalah yang ada di CV 

Sinar Baja Elecric I, yang kemudian akan dibahas lebih lanjut pada fase define. 

 

4.1.5.2 Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, dilakukan pengumpulan data, 

baik data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara terstruktur 

untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Sedangkan data sekunder 

berasal dari data perusahaan untuk dianalisis lebih lanjut dan dihasilkan usulan 

perbaikan.  

   

4.1.5.3 Pengolahan Data 

 Berdasarkan data-data yang diperoleh, dilakukan pengolahan data dengan 

quality tools, yaitu diagram pareto dan fishbone diagram.  

 

4.1.5.4 Analisa Data 

 Dari semua tahap yang telah dilakukan, dianalisa untuk mengetahui 

keefektifan dan keefisiensian usulan perbaikan terhadap perusahaan.  

 

4.1.5.5 Usulan Perbaikan 

 Menyusun usulan perbaikan yang efektif dan efisien untuk menanggulangi 

permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. 

 

4.1.5.6 Kesimpulan dan Saran 

 Berisi mengenai kesimpulan dari semua tahap yang telah dilakukan pada 

penelitian, dan memberikan masukan atau saran yang berguna dan bermanfaat bagi 

perusahaan.   
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4.1.6 Identifikasi Masalah  

 Untuk memproduksi dan merangkai sebuah speaker, diperlukan bagian atau 

part yang biasa disebut dengan soft part dan hard part. Soft part biasanya terdiri dari 

barang-barang yang halus, lunak, dan mudah rusak, seperti conepaper, spider, dan 

gasket. Sedangkan hard part biasanya terdiri dari barang-barang yang terbuat dari 

bahan yang keras (besi), seperti voice coil. Kedua part tersebut berperan penting 

dalam proses produksi speaker.  

 Pada CV Sinar Baja Electric I, untuk soft part yang datang, khususnya 

conepaper, dilakukan inspeksi awal di Department IQC (Incoming Quality Control). 

Setelah selesai tahap inspeksi, kemudia Department IQC akan mengirimkan 

conepaper tersebut ke Warehouse Process untuk mendapat perlakuan, seperti 

pemasangan mata ayam rivet (eyelet), pelubangan body conepaper, dan pengeleman 

gasket. Setelah itu, conepaper dikirim ke Department Proses Produksi untuk di 

rangkai menjadi sebuah speaker bersama part yang lainnya.  

 Salah satu kendala atau masalah yang dihadapi oleh CV Sinar Baja Electric I 

adalah banyaknya jumlah conepaper yang rusak saat akan di rangkai dengan part lain 

menjadi sebuah speaker, padahal sudah lolos tahap inspeksi awal. Kerusakan 

conepaper ditemukan karena kurang tepatnya prosedur di Warehouse Process saat 

memberi perlakuan, serta kemungkinan kurang tepatnya prosedur material handling. 

Tingginya tingkat kerusakan conepaper dapat menyebabkan kerugian bagi 

perusahaan. Walaupun ada beberapa conepaper yang rusak dan bisa di rework, tetapi 

tidak semuanya. Jika tidak bisa di rework, maka jumlah conepaper yang dibutuhkan 

akan berkurang, sehingga memaksa perusahaan untuk membeli kembali conepaper 

dan memakan biaya dua kali lipat.   
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4.1.7 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data untuk mengetahui karakteristik 

conepaper yang baik dan dapat dirangkai menjadi sebuah speaker : 

 

No. CTQ (Critical to Quality) Conepaper Keterangan  

1 Permukaan conepaper 
Tidak terdapat goresan (baret) pada 

permukaan conepaper 

2 Bentuk conepaper 
Bentuk conepaper sempurna (tidak 

peyok/dekok) 

3 Penempelan gasket dengan conepaper 
Lem tidak terlalu banyak (overglue) dan tidak 

terlalu sedikit 

4 
Pemasangan mata ayam rivet (eyelet) 

pada conepaper 

Mata ayam rivet (eyelet) terpasang dengan 

tepat 

5 Pelubangan body conepaper 
Diameter lubang pada body conepaper sesuai 

dengan OD tinsel lead  

 

 Conepaper terdiri dari berbagai macam tipe, berdasarkan bahan (material), 

ukuran, dan warna. Untuk memproduksi sebuah speaker, conepaper yang digunakan 

juga berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis atau tipe speaker. Walaupun terdiri dari 

berbagai macam tipe, conepaper yang baik dan bisa diterima untuk memproduksi 

sebuah speaker adalah conepaper yang memenuhi karakteristik yang ada pada tabel 

4.1.  

Dalam satu hari, conepaper yang diproses bisa lebih dari 10 tipe, disesuaikan 

dengan tipe speaker yang akan diproduksi. Karena banyaknya tipe conepaper, maka 

data yang digunakan data dari 20 tipe conepaper yang sering digunakan untuk 

memproduksi speaker. 20 tipe conepaper yang dipilih adalah tipe-tipe yang paling 

banyak digunakan untuk memproduksi speaker. 20 tipe conepaper tersebut terbuat 

dari bahan (material) yang sama, yaitu paper (kertas).  

Terdapat beberapa departemen atau line yang dapat mengakibatkan kerusakan 

pada conepaper, diantaranya adalah : 

1. Assembly 3 (A3) 

Tabel 4.1 CTQ (Critical to Quality) Conepaper 
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Assembly 3 merupakan line untuk tahap finishing speaker. Pada line ini, 

conepaper yang telah dirangkai dengan part lain, diproses lagi lagi dengan 

final part untuk menjadi sebuah speaker.  

2. Cell Line (CL) 

Cell line merupakan line yang mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa 

dikerjakan di line lain. Pekerjaan yang dimaksud seperti perakitan voice coil 

(salah satu part terpenting untuk proses produksi speaker). 

3. Line 3 (L3) 

Merupakan line dimana terjadinya proses perakitan speaker, seperti 

pemasangan spider atau chasis pada conepaper.  

4. Warehouse Process (WHP)  

Merupakan tempat untuk memproses conepaper sebelum dirakit dengan part 

lainnya di departemen proses produksi. Proses yang ada pada WHP 

diantaranya adalah pemsangan mata ayam rivet (eyelet) pada conepaper, 

pelubangan body conepaper, dan penempelan gasket pada conepaper.  

Setiap proses yang ada pada departemen atau line tersebut, dapat mengakibatkan 

rusaknya conepaper. Maka dari itu, dikumpulkan data kerusakan conepaper 

berdasarkan departemen atau line penyebab kerusakan (root cause department) untuk 

mengetahui departemen atau line yang menjadi sumber utama kerusakan pada 

conepaper.   
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Data kerusakan conepaper berdasarkan root-cause department dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini : 

 

Month 

Kerusakan 

A3 CL L3 WHP Lain-lain 

Januari 127 269 197 258 55 

Februari 282 132 189 838 58 

Maret 6 133 105 164 0 

April 26 48 150 148 0 

Mei 49 34 45 126 6 

Juni 15 38 229 190 0 

Juli 28 225 0 130 19 

Agustus 15 36 127 341 0 

September 14 25 65 270 0 

Oktober 6 75 70 124 0 

November 3 33 95 117 0 

Desember 0 59 25 97 0 

Total 571 1107 1297 2803 138 

Berdasarkan Tabel 4.2, dilakukan pengukuran terhadap banyaknya kerusakan 

atau kecacatan conepaper dengan menggunakan diagram pareto  untuk mengetahui 

department mana yang paling banyak mengakibatkan kerusakan conepaper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Data Kerusakan Conepaper tahun 2014 

Gambar 4.4 Diagram Pareto Department yang Mengakibatkan Kerusakan Conepaper 

C1 2803 1297 1107 571 138

Percent 47.4 21.9 18.7 9.7 2.3

Cum % 47.4 69.3 88.0 97.7 100.0
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Berdasarkan diagram pareto  diatas, diperoleh bahwa kerusakan conepaper 

yang paling sering terjadi disebabkan oleh WHP dengan total kerusakan conepaper 

terbanyak dibandingkan dengan line atau departemen lainnya, yaitu sebesar 47.4%. 

Di WHP terdapat beberapa proses, seperti pemasangan mata ayam rivet (eyelet) pada 

conepaper, pelubangan body conepaper, serta pemasangan gasket pada conepaper 

sebelum di kirim ke departemen proses produksi.  

Proses pemmasangan mata ayam rivet (eyelet) menggunakan mesin rivet dan 

dilakukan oleh operator proses rivet berdasarkan WI yang ada. Selain menggunakan  

mesin rivet, digunakan juga alat bantu seperti jig, matras, dan stopper, sesuai dengan 

kondisi cone dari conepaper. Saat proses merivet conepaper, posisi body cone 

menghadap kebawah dan conepaper diletakkan pada jig/stopper, dengan kemiringan 

jig/stopper sebesar 45° serta posisi jarum rivet harus tegak lurus dan presisi. Jarak 

pen dan jarum rivet pada mesin rivet ±2cm, sehingga pada saat mengangkat 

conepaper dari mesin rivet harus hati-hati agar permukaan conepaper tidak beset. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Mata Ayam Rivet (eyelet) 

Gambar 4.6 Pemasangan Mata Ayam Rivet (eyelet) pada conepaper 
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Sedangkan pada proses pelubangan body conepaper, digunakan bor tangan 

dengan posisi mata bor tegak lurus dengan posisi conepaper. Diameter lubang pada 

body conepaper disesuaikan dengan OD dari tinsel lead yang nantinya akan dipasang 

/ ditempel pada lubang tersebut. Hasil pelubangan tidak boleh terlalu besar, harus 

sesuai dengan OD  tinsel lead yang telah ditentukan, serta tidak boleh kusut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada masing-masing proses tersebut terdapat beberapa jenis kerusakan atau 

kecacatan yang dapat terjadi pada conepaper : 

1. Plong miring, yang dimaksud dengan jenis kerusakan plong miring adalah 

tidak tepatnya pelubangan pada body conepaper. Jenis kerusakan ini 

mengakibatkan tinsel lead tidak bisa dipasang dengan tepat.    

2. Plong double, yang dimaksud dengan jenis kerusakan plong double adalah 

lubang yang dibuat pada body conepaper melebihi jumlah yang ditentukan.   

3. Rivet miring, yang dimaksud dengan jenis kerusakan rivet miring adalah 

miringnya posisi mata ayam rivet (eyelet) pada conepaper. 

4. Beset, yang dimaksud dengan jenis kerusakan ini adalah terdapatnya goresan 

(baret) pada permukaan conepaper.  

5. Kusut, yang dimaksud dengan jenis kerusakan ini adalah kusutnya cone pada 

conepaper. Jenis kerusakan mengakibatkan conepaper tidak bisa digunakan 

lagi.  

 

Gambar 4.7 Pelubangan body conepaper 
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Banyaknya kerusakan atau kecacatan yang terjadi pada setiap jenis kecacatan dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Month Quantity 

Kerusakan 
Total 

Kerusakan 
Plong 

miring 

Plong 

double 

Rivet 

miring 
Beset Kusut 

Januari 35847 107 28 120 0 0 258 

Februari 34082 243 115 434 5 19 838 

Maret 13339 38 27 98 0 0 164 

April 16723 52 10 86 0 0 148 

Mei 19366 60 17 42 0 0 126 

Juni 30778 31 9 143 0 4 190 

Juli 24397 22 3 103 2 0 130 

Agustus 23649 127 39 175 0 0 341 

September 23371 43 7 214 1 0 270 

Oktober 16342 11 24 79 0 0 124 

November 14490 0 0 117 0 0 117 

Desember 23636 13 0 84 0 0 97 

Total 276020 747 279 1695 8 23 2803 

 Kemudian, dilakukan pengukuran dengan menggunakan data pada tabel 4.3 

untuk mengetahui jenis kerusakan conepaper yang paling sering terjadi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.3 Data Jenis Kerusakan atau Kecacatan Conepaper 

Gambar 4.8 Diagram Pareto Jenis Kerusakan atau Kecacatan Conepaper  

C1 1695 747 279 31

Percent 61.6 27.1 10.1 1.1

Cum % 61.6 88.7 98.9 100.0
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Berdasarkan diagram pareto diatas, diketahui bahwa jenis kerusakan atau kecacatan 

conepapar yang paling sering terjadi adalah rivet miring sebesar 61.6% dan plong 

(lubang) miring sebesar 27.1%. Langkah selanjutnya adalah mencari sebab-sebab 

terjadinya kerusakan atau kecacatan menggunakan fishbone diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Fishbone Diagram dari Jenis Kerusakan Plong Miring 

Gambar 4.10 Fishbone Diagram dari Jenis Kerusakan Rivet Miring 
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Berdasarkan fishbone diagram diatas, dapat diketahui penyebab terjadinya jenis 

kerusakan plong miring dan rivet miring berasal dari faktor personel, measurement, 

machines, method, dan environment : 

1. Plong miring, disebabkan karena kurangnya kemampuan (skill) tiap operator 

dalam memahami WI dan menggunakan mesin bor tangan, sehingga saat 

proses pelubangan posisi mata bor tidak tegak lurus dengan posisi conepaper 

sehingga mengakibatkan lubang pada cone menjadi miring. Selain itu, 

pencahayaan yang kurang serta udara yang terlalu panas membuat operator 

kurang fokus dalam bekerja.  

2. Rivet miring, disebabkan karena kurangnya kemampuan (skill) tiap operator 

dalam memahami WI dan menggunakan mesin rivet, sehingga posisi jarum 

rivet tidak tegak lurus dan mengakibatkan mata ayam rivet (eyelet) miring. 

Selain itu, tidak tepatnya pengukuran kemiringan jig/stopper oleh operator 

juga menjadi salah satu penyebab miringnya rivet. Serta pencahayaan yang 

kurang serta udara yang terlalu panas membuat operator kurang fokus dalam 

bekerja. 

Setelah didapatkan penyebab dari jenis kerusakan diatas, langkah selanjutnya 

adalah menghitung persentase atau tingkat kerusakan conepaper yang terjadi di WHP 

berdasarkan data yang telah dikumpukan Dari data perusahaan didapatkan bahwa 

standard kerusakan yang diperbolehkan di WHP sebesar 0.23%.  

     
    

      
         

Berdasarkan perhitungan DPU (Defect per Unit), kerusakan conepaper yang terjadi 

berdasarkan data yang ada sebesar 0.01015 atau sebesar 1.015%, yang berarti 

melebihi standard kerusakan di WHP. Maka diperlukan usulan perbaikan untuk 

mengurangi jumlah kerusakan atau kecacatan yang terjadi. 
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4.1.8 Analisa 

 Berdasarkan  fishbone diagram diatas, penyebab terjadinya jenis kerusakan 

rivet miring dan plong miring berasal dari faktor personel, measurement, machines, 

method, dan environment. Jenis-jenis kerusakan tersebut terjadi karena adanya proses 

pada WHP, yaitu proses pemasangan mata ayam rivet (eyelet) dan pelubangan body 

conepaper. Kedua proses tersebut dikerjakan oleh operator dengan menggunakan 

mesin yang sesuai. Pada proses pemasangan mata ayam rivet (eyelet) digunakan 

mesin rivet yang dioeprasikan oleh operator mesin rivet. Sedangkan pada proses 

pelubangan body conepaper digunakan mesin bor tangan yang juga dioperasikan oleh 

operator. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kesalahan yang dilakukan 

oleh operator berpengaruh terhadap kerusakan yang terjadi.  

 Dalam proses pemasangan mata ayam rivet (eyelet), kesalahan yang dilakukan 

oleh operator dikarenakan kurang telitinya operator dalam memahami WI yang ada 

untuk menggunakan mesin rivet, sehingga posisi jarum rivet yang semestinya tegak 

lurus menjadi tidak tegak lurus dan mengakibatkan miringnya mata ayam rivet. Hal 

ini bisa disebabkan karena kurang baiknya kalimat atau arahan yang ada pada WI, 

dengan kata lain penggunaan dan susunan kalimat pada WI tidak bisa dipahami 

dengan baik oleh operator. Maka, dapat dilakukan perbaikan pada WI pemasangan 

mata ayam rivet (eyelet) dengan menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana dan 

cukup mudah untuk dimengerti oleh  operator. Berdasarkan WI yang sudah ada, 

dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut. 

 

 

  



55 
 

  

 

Gambar 4.11 WI Pemasangan Mata Ayam Rivet halaman 1 
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Gambar 4.12 WI Pemasangan Mata Ayam Rivet halaman 2 
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Gambar 4.13 WI Pemasangan Mata Ayam Rivet halaman 3 
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Gambar 4.14 WI Pemasangan Mata Ayam Rivet halaman 4 
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Terdapat 5 poin dari WI pemasangan mata ayam rivet (eyelet) yang harus diperbaiki, 

baik dari segi penyusunan kalimat, penggunaan kata atau istilah, serta penggunaan 

tanda baca agar lebih mudah dipahami dan tidak ambigu : 

Gambar 4.15 WI Pemasangan Mata Ayam Rivet halaman 5 
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1. Perbaikan kalimat pada poin 4 : 

Kondisi bentuk pecahan mata ayam rivet pada bagian dalam conepaper harus 

terbuka sempurna, tidak boleh goyang, ID tidak boleh kusut, serta pecahan 

rivet tidak boleh terlalu dalam agar body conepaper tidak tertarik dan beset.  

2. Perbaikan pada poin 6 : 

Saat proses merivet, posisi body cone menghadap kebawah dan conepaper 

diletakkan pada jig/stopper, dengan posisi kemiringan jig/stopper sebesar 45° 

disesuaikan pada master cone, serta posisi pen dan jarum rivet harus tegak 

lurus dan presisi.  

3. Perbaikan pada poin 7 : 

Jarak antara pen dan jarum rivet pada mesin rivet ±2cm, sehingga pada saat 

conepaper diangkat dari mesin rivet harus hati-hati agar tidak beset. 

4. Perbaikan pada poin 8 : 

Untuk tipe khusus, karena cone terbuat dari bahan material coating yang 

sensitif, maka saat proses pemasangan mata ayam rivet menggunakan kaos 

tangan pengantin agar cone tidak belang dan diberi sekat spon/plastik setelah 

cone diberi cairan pengeras. Untuk cone dengan material paper full rang 

diberi sekat plastic agar mata ayam rivet tidak membekas pada cone.  

5. Perbaikan pada poin 10 : 

Setelah proses rivet selesai, dilakukan proses pembersihan gram/sisa kotoran 

pada cone. Kemudian dihitung dan dipacking.  

Selain usulan perbaikan terhadap WI yang ada, juga dapat dilakukan training untuk 

para operator mesin rivet setiap 6 bulan sekali. Training dilakukan dengan tujuan agar 

operator benar-benar memahami cara kerja mesin rivet sehingga tidak melakukan 

kesalahan saat mengerjakan proses  pemasangan rivet.  

 Sedangkan untuk proses pelubangan body conepaper, kerusakan yang terjadi 

juga diakibatkan oleh kusalahan dari operator yang kurang teliti dalam mehamai WI 

dan menggunakan mesin bor tangan. Maka, dilakukan pula perbaikan terhadap WI 

pelubangan body conepaper agar lebih mudah dipahami oleh operator.  
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Gambar 4.16 WI Pelubangan body conepaper halaman 1 
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Gambar 4.17 WI Pelubangan body conepaper halaman 2 
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Gambar 4.18 WI Pelubangan body conepaper halaman 3 
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Dari 10 poin pada WI pelubangan body conepaper, terdapat 4 poin yang harus 

diperbaiki : 

1. Perbaikan pada poin 1 : 

Proses pelubangan body conepaper menggunakan mesin bor tangan, dengan 

posisi mata bor tegak  lurus terhadap posisi conepaper. 

 

Gambar 4.19 WI Pelubangan body conepaper halaman 4 
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2. Perbaikan pada poin 3 : 

Diameter lubang yang akan dibuat pada body conepaper disesuaikan dengan 

OD tinsel lead. (Untuk tipe khusus, setelah dilakukan proses pelubangan 

dengan mata bor kecil, kemudia diperbesar menggunakan mata bor besar 

sesuai dengan OD tinsel lead) 

3. Perbaikan pada poin 4 : 

Proses pelubangan tidak dapat dilakukan pada dua conepaper sekaligus. 

(Kecuali untuk jenis conepaper no press) 

4. Perbaikan pada poin 6 : 

Hasil pelubangan pada conepaper tidak boleh kusut dan gram/sisa kotoran 

pada cone harus dibersihkan dengan kain majun atau alat pembersih.  

Dapat juga dilakukan training untuk operator tentang cara kerja mesin bor tangan 

agar operator benar-benar memahami penggunaan mesin bor tangan, sehingga tingkat 

kesalahan yang dilakukan dapat berkurang.  Selain perbaikan WI dan training, dari 

faktor environment, dapat dilakukan perbaikan dengan menambah pencahayaan 

(jumlah lampu) di WHP sehingga penerangan untuk operator cukup, serta 

penambahan jumlah pendingin ruangan (kipas angin) agar operator tidak terlalu 

merasa kepanasan dan bisa fokus saat bekerja.  

 Usulan-usulan perbaikan yang ada diharapkan dapat diterapkan oleh 

perusahaan dan membantu mengatasi masalah perusahaan, serta mengurangi tingkat 

kerusakan conepaper yang terjadi.  
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4.1.9 Penutup 

4.1.9.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan : 

1. Berdasarkan diagram pareto, kecacatan conepaper yang paling sering 

terjadi berasal dari WH Process, dengan jenis kecacatan yang paling 

sering terjadi yaitu pemasangan mata ayam rivet (eyelet) miring dan 

pelubangan body conepaper miring. 

2. Berdasarkan fishbone diagram, penyebab utama kecacatan conepaper 

berasal dari faktor personel, measurement, machines, method, dan 

environment.  

3. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, usulan perbaikan yang dapat 

dilakukan adalah dengan melakukan perbaikan pada WI yang ada, baik 

WI pemasangan mata ayam rivet (eyelet) dan WI pelubangan body 

conepaper agar lebih mudah dipahami oleh operator. 

4. Usulan perbaikan yang kedua adalah dengan memberikan training untuk 

operator mengenai cara kerja mesin rivet dan mesin bor tangan selama 6 

bulan sekali agar operator benar-benar memahami cara kerja / penggunaan 

mesin-mesin tersebut. 

5. Usulan perbaikan yang terkahir adalah dengan menambahkan jumlah 

lampu dan jumlah kipas angin di WHP agar operator lebih fokus dalam 

bekerja.  
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.2 Pendahuluan Tugas Khusus II 

4.2.1 Latar Belakang 

Final Quality Control merupakan bagian dari departemen Quality Assurance 

yang bertanggung jawab terhadap seluruh barang yang telah selesai diproduksi. 

Barang yang telah selesai diproduksi akan diinspeksi oleh operator sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan perusahaan. Terdapat dua ruangan untuk melakukan inspeksi 

yaitu final inspection room 2 dan measurement test room. Final inspection room 2 

bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi suara dan dimensi. Sedangkan 

measurement test room bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi Sound 

Pressure Level (SPL) yaitu tingkat kekerasan suara. 

Speaker yang telah selesai diproduksi kemudian di inspeksi oleh operator final 

inspection room 2. Data yang diperoleh, ditulis pada selembar form inspeksi yang 

telah disediakan oleh perusahaan. Setelah itu, speaker dikirim ke measurement test 

room untuk dilakukan proses inspeksi selanjutnya. Semua speaker yang telah lolos 

inspeksi kemudian dilakukan proses packing dan dikirim ke warehouse. Bila terdapat 

speaker yang cacat, maka akan dikembalikan ke bagian produksi untuk dilakukan 

rework. 

Dalam form yang disediakan oleh perusahaan terdapat berbagai jenis inspeksi. 

Jenis inspeksi tersebut ialah jumlah barang yang datang, jumlah sampling yang 

diambil, dan standard serta toleransi yang diperbolehkan masing-masing kategori. 

Teknik pengambilan sampling yang digunakan oleh perusahaan ialah Military 

Standard 105D (ANSI/ASQC Z1.4 dan Z1.9). Military Standard 105D merupakan 

sistem sampling penerimaan atribut yang banyak digunakan oleh perusahaan yang 

berbentuk tabel.  

Permasalahan yang sering muncul ialah waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan inspeksi satu tipe barang akan lama. Karena operator harus melihat tabel 

ANSI terlebih dahulu dalam dokumen yang disediakan. Selain itu, tingkat ketelitian 

dalam menghitung toleransi kurang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka 

dibuat sebuah program dengan bantuan software excel yang dapat mempermudah 
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pengisian form, rekapitulasi data, perhitungan toleransi, dan keputusan yang nantinya 

akan diambil (Not Good atau OK). Program ini dibuat dengan sistem zero defect  

yang berarti, bila terdapat satu barang yang keluar dari spesifikasi maka semua 

barang dikatakan not good. 

 

4.2.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah: 

1. Bagaimana cara mengurangi kesalahan operator dalam melakukan 

inspeksi speaker? 

2. Bagaimana cara meningkatkan ketelitian operator dalam melakukan 

perhitungan toleransi?  

  

4.2.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini ialah: 

1. Mengurangi kesalahan operator dalam melakukan inspeksi speaker. 

2. Meningkatkan ketelitian operator dalam melakukan perhitungan toleransi. 

 

4.2.4 Landasan Tori 

4.2.4.1 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan 

dengan pengambilan sebagian dari populasi. Jika sampling dilakukan dengan metode 

yang tepat, analisis statistik dari suatu sampel dapat digunakan untuk 

menggeneralisasikan keseluruhan populasi. Metode sampling banyak 

menggunakan teori probabilitas dan teori statistika. Tahapan sampling adalah: 

1. Mendefinisikan populasi hendak diamati 

2. Menentukan kerangka sampel, yakni kumpulan semua item atau peristiwa 

yang mungkin 

3. Menentukan metode sampling yang tepat 

4. Melakukan pengambilan sampel (pengumpulan data) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Statistika
https://id.wikipedia.org/wiki/Populasi_(statistika)
https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_probabilitas
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teori_statistika&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerangka_sampel&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Metode_sampling
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5. Melakukan pengecekan ulang proses sampling 

Teknik sampling terdiri atas 2 jenis yaitu sebagai berikut :  

1. Teknik sampling secara probabilitas  

Teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik 

sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan 

kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi  sampel. Dengan demikian 

sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. 

2. Teknik sampling secara nonprobabilitas. 

Teknik sampling nonprobabilitas adalah teknik pengambilan sample yang 

ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan 

pakar. 

4.2.4.1.1 Military Standard 105D (ANSI / ASQC Z1.4 dan Z1.9) 

Military Standard 105D adalah sistem sampling penerimaan sifat atau atribut 

yang saat ini paling banyak digunakan di dunia berupa tabel. Tabel Military Standard 

105D dapat dilihat pada lampiran. Military Standard 105D memiliki 2 jenis sampling 

yaitu sampling tunggal dan sampling ganda. Tiap jenis sampling tersebut dibuat 

ketentuan apakah pemeriksaan normal, ketat atau lemah. Pemeriksaan normal 

digunakan pada awal aktivitas pemeriksaan. Pemeriksaan ketat diadakan bila sejarah 

kualitas penjual baru-baru ini memburuk. Pemeriksaan lemah diadakan apabila 

sejarah kualitas penjual baru-baru ini luar biasa baik. Ukuran sampel yang digunakan 

dalam pemeriksaan lemah lebih kecil dari pemeriksaan normal. (Montgomery, 2009) 

Titik penting yang utama dari Military Standard 105D adalah tingkat kualitas 

yang diterima (AQL). AQL biasannya ditentukan dalam kontak atau oleh petugas 

yang bertanggung jawab untuk sampling. AQL yang berbeda dapat ditunjukkan untuk 

jenis cacat yang berbeda. Terdapat ketentuan dalam sampling yaitu :  

1. Normal ke ketat : apabila pemeriksaan normal sedang berjalan, pemeriksaan 

ketat diadakan jika 2 dari 5 kotak berurutan telah ditolak pada pemeriksaan 

aslinya. 
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2. Ketat ke normal : apabila pemeriksaan ketat sedang berjalan, pemeriksaan 

normal akan diadakan jika 5 kotak yang berurutan diterima pada pemeriksaan 

aslinya. 

3. Normal ke lemah : apabila pemeriksaan normal sedang berjalan, pemeriksaan 

lemah akan diadakan apabila semua 4 syarat berikut dipenuhi  :  

a. Sepuluh kotak sebelumnya pada pemeriksaan normal dan tidak ada kotak 

yang telah ditolak pada pemeriksaan asli. 

b. Banyak cacat keseluruhan dalam sampel dari sepuluh kotak sebelumnya 

kurag dan atau sama dengan banyak yang dapat dipakai yang diberikan 

dalam tabel. 

c. Produksi pada tingkat tetap yaitu tidak ada kesulitan seperti kerusakan 

mesin, kekurangan bahan, atau masalah lain yang terjadi baru-baru ini. 

d. Pemeriksaan lemah dipandang senang oleh petugas yang bertanggung 

jawab untuk sampling 

4. Lemah ke normal  : apabila pemeriksaan lemah sedang berjalan, pemeriksaan 

normal diadakan jika salah satu dari empat syarat terpenuhi :  

a. Kotak ditolak 

b. Apabila prosedur sampling berakhir dngan kriteria penerimaan/penolakan 

belum dipenuhi, kotak diterima, tetapi pemeriksaan normal diadakan 

kembali mulai dengan kotak berikutnya.  

c. Produksi tidak teratur atau terlambat.  

d. Syarat-syarat lain yang menuntut pemeriksaan normal diadakan.  

5. Penghentian pemeriksaan : dalam keadaan sepuluh kotak berurutan tetap pada 

pemeriksaan ketat, pemeriksaan dengan ketentuan Military Standard 105D 

harus dihentikan. Dan harus diambil tindakan pada tingkat penjual unuk 

meningkatkan kualitas kotak yang diserahkan.  

  



71 
 

4.2.4.2 Microsoft Excel 

4.2.4.2.1 Pengertian Microsoft Excel 

Microsoft Excel adalah General Purpose Electronic Spreadsheet yang dapat 

digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan maupun menganalisa 

data-data dan mempresentasikannya ke grafik atau diagram. Kemudahan lain yang 

diperoleh dari program ini adalah terintegrasinya program Microsoft Excel dengan 

program aplikasi windows yang lain. Saat membuka Microsoft Excel maka sebuah 

buku kerja (Workbook) siap digunakan yang didalamnya terdapat beberapa lembar 

kerja (worksheet).  

4.2.4.2.2 Fungsi yang Digunakan Dalam Pembuatan Program  

Berikut merupakan fungsi yang sering digunakan dalam pembuatan program : 

1. VLOOKUP 

Fungsi VLOOKUP digunakan untuk membaca suatu data secara vertikal, 

lalu mengambil nilai yang diinginkan pada tabel tersebut berdasarkan kunci 

tertentu. 

Bentuk umum penulisan fungsi ini adalah sbb:  

 =VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_num, range_lookup) 

Keterangan : 

a. Lookup_value adalah sel referensi/nilai yang hendak dijadikan kunci 

dalam pencarian data. 

b. Table_array adalah tabel/range yang merupakan table yang menyimpan 

data yang hendak kita cari. 

c. Col_index_num   adalah nomor kolom yang hendak kita ambil nilainya. 

Col_index_num harus berisi nilai sama dengan atau lebih besar dari 1. 

Jika kurang dari 1, VLOOKUP akan mengembalikan nilai error = 

#VALUE!. Jika col_index_num lebih besar dari jumlah kolom pada 

table_array nya, VLOOKUP akan mengembalikan nilai error = #REF!. 
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d. Range_lookup   adalah nilai logika TRUE / FALSE yang mana 

VLOOKUP akan mencari data secara tepat atau secara kira-kira atau 

pendekatan. 

2. Fungsi IF 

Merupakan fungsi logika yang bisa digunakan untuk menghitung nilai 

dari sebuah pernyataan berjenjang. Fungsi if ini biasanya dikenal dengan 

fungsi if nested (if bercabang atau if bersarang).   

Syntax: IF(logical_test, value_if_true,value_if_false) 

Keterangan  :  

a. logical_test merupka syarat dari percabangan  

b. value_if_true merupakan nilai jika syarat percabangan terpenuhi 

c. value_if_false merupakan nilai jika syarat percabangan tidak 

terpenuhi. 
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4.2.5 Metode  

Berikut merupakan tahapan yang dilakukan saat program tersbut dijalankan : 

 

  

START

Input number speaker dan Production Quantity

Input data hasil pengukuran FO

Input data hasil pengukuran impedance

Input data hasil pengukuran Polarity Test, Sweeper test, dan 

appearence

Input data hasil pengukuran  SPL Test

Input data hasil pengukuran Check Magnet Leakage

Input data hasil pengukuran dimensions

Input data hasil pengukuran Insulation Test 

END

 

 

 

 

  

Gambar 4.20 Flowchart program yang dibuat 



74 
 

4.2.5.1 Input number speaker dan Production Quantity 

Pada tahap ini operator harus input nomor speaker dan jumlah barang yang 

datang untuk mengetahui jumlah barang yang akan diambil sampling.  

 

4.2.5.2 Input data hasil pengukuran FO 

Pada tahap ini operator harus input data yang diperoleh saat melakukan 

inspeksi FO sesuai dengan jumlah sampling yang diminta. Inspeksi FO dilakukan 

untuk mengetahui bagus atau tidak suara yang dihasilkan oleh speaker. 

 

4.2.5.3 Input data hasil pengukuran Impedance 

Pada tahap ini operator harus input data yang diperoleh saat melakukan 

inspeksi sesuai dengan jumlah sampling yang diminta. Inspeksi Impedance hampir 

sama dengan FO, namun hanya berbeda spesifikasi. 

 

4.2.5.4 Input data hasil pengukuran Polarity Test, Sweeper test, dan appearence 

Pada tahap ini operator harus input data yang diperoleh saat melakukan 

inspeksi polarity test, sweeper test, dan appearence  sesuai dengan jumlah sampling 

yang diminta.  

 

4.2.5.5 Input data hasil pengukuran SPL Test 

Pada tahap ini operator harus input data yang diperoleh saat melakukan 

inspeksi Sound Pressure Level sesuai dengan jumlah sampling yang diminta.  

 

4.2.5.6 Input data hasil pengukuran Check Magnet Leakage 

Pada tahap ini operator harus input data yang diperoleh saat melakukan 

inspeksi magnet leakage sesuai dengan jumlah sampling yang diminta.  
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4.2.5.7.Input data hasil pengukuran dimensions 

Pada tahap ini operator harus input data yang diperoleh saat melakukan 

inspeksi pada dimensi speaker sesuai dengan jumlah sampling yang diminta.  

 

4.2.5.8 Input data hasil pengukuran Insulation Test 

Pada tahap ini operator harus input data yang diperoleh saat melakukan 

inspeksi sesuai dengan jumlah sampling yang diminta.  

 

4.2.6. Langkah Awal Pembuatan Program  

Langkah dalam membuat program tersebut ialah : 

1. Membuat Database 

Sebelum sistem online dibuat, maka perlu membuat database terlebih 

dahulu. Database berisi beberapa spesifikasi yang harus dipenuhi dalam 

inspeksi untuk sebuah speaker. Database nantinya berfungsi untuk 

mengetahui apakah suatu produk berada di dalam atau luar spesifikasi yang 

ditetapkan dari perusahaan. Tampilan gambar dapat dilihat pada gambar 

4.21 

2. Membuat Form Isian Inspeksi 

Setelah Database dibuat, selanjutnya membuat form isian untuk inspeksi 

yang isinya sudah ditentukan oleh perusahaan sebelumnya. Form isian 

untuk inspeksi dibuat 3 form. Tujuan pembuatan 3 form ini ialah bila ada 

barang yang reject, maka data dapat dimasukkan di form kedua sehingga 

form pertama masih ada dan tidak hilang. Tampilan gambar dapat dilihat 

pada gambar 4.24. 

3. Membuat Form Rangkuman Inspeksi 

Form rangkuman inspeksi terdiri dari 2 jenis yang disebut dengan FIR_P1 

dan FIR_P2. FIR_P1 dan FIR_P2 dibuat sesuai dengan yang ada pada 

Form inspeksi, namun lebih ringkas. Tujuan pembuatan sheet ini untuk 

memudahkan pihak perusahaan melihat hasil dari final inspection report. 
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P1 dan P2 tentu berbeda, bila P1 hanya dapat melihat berapa barang yang 

NG dan OK, maka P2 berfungsi agar pihak perusahaan dapat melihat 

rangkuman data inputan secara keseluruhan. Tampilan gambar dapat dilihat 

pada gambar 4.22 dan 4.23 

4.2.6.1 Jenis Lembar Kerja  dalam Sistem  

Di dalam pembuatan program, terdapat 6 lembar kerja, yaitu  
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1. Refs . 

Refs. merupakan nama lembar kerja yang ditetapkan pihak perusahaan. Refs. berisi database tipe-tipe speaker meliputi 

Item number, description1, description 2, description 1+2, FO (before dan after), Toleransi (before dan after), Impedance, 

Toleransi impedance, sweeper, SPL, Toleransi SPL, Volt, Frequency1, 2, 3, 4, revisi, description, date. Semua database 

yang telah diinputkan digunakan untuk mempermudah pengisian form inspeksi. Berikut merupakan tampilan Refs. 

 

 

  

Gambar 4.21 Tampilan lembar kerja Refs. 
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2.FIR_P1  

FIR_P1 atau Form Inspection Report merupakan nama lembar kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. FIR_P1 berisi 

rangkuman jumlah barang NG dan OK saja dari tipe yang di inspeksi serta keputusan akhir yang akan diambil. Berikut 

merupakan tampilan dari FIR_P1 :  

  

Gambar 4.22 Tampilan lembar kerja FIR_P1 
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3.FIR_P2 

FIR_P2 merupakan nama lembar kerja pada excel yang ditetapkan oleh perusahaan. FIR_P2 berisi rangkuman data yang 

telah diinputkan secara keseluruhan. Berikut merupakan tampilan lembar kerja :  

Gambar 4.23 Tampilan lembar kerja FIR_P2 
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4.FORM ISIAN_1st inspection 

FORM ISIAN_1st inspection merupakan nama lembar kerja pada excel yang ditetapkan oleh perusahaan. FORM 

ISIAN_1st inspection berisi form lengkap yang akan diisi oleh operator yang melakukan inspeksi.  

 

  

Gambar 4.24 Tampilan lembar kerja FORM ISIAN_1st inspection 



81 
 

5.FORM ISIAN_2nd inspection 

Berisi form yang diisi oleh operator yang melakukan inspeksi bila barang yang sudah 

diinspeksi di form 1 ditemukan barang yang NG, dan dilakukan proses recheck di 

bagian produksi lalu dikembalikan lagi ke bagian FQC untuk di inspeksi. Tampilan 

gambar dapat dilihat pada gambar 4.10. 

6.FORM ISIAN_3rd inspection 

Berisi form yang diisi oleh operator yang melakukan inspeksi bila barang yang sudah 

diinspeksi di form 2 ditemukan barang yang NG, dan dilakukan proses recheck di 

bagian produksi lalu dikembalikan lagi ke bagian FQC untuk di inspeksi. Tampilan 

gambar dapat dilihat pada gambar 4.10. 

  

4.2.7 Langkah untuk Menjalankan Program  

Setelah speaker tersebut dengan tipe A selesai dirakit, maka barang tidak 

boleh didistribusikan terlebih dahulu. Barang tersebut harus diinspeksi di Final 

Quality Control supaya speaker yang nantinya didistribusikan oleh CV. Sinar Baja 

Electric memiliki kualitas yang baik dengan mutu yang terjamin.  

Berikut merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjalankan sistem:  

(1) Input item number speaker dan Production Quantity  

Operator harus input item number speaker seperti pada gambar 4.11 

nomor 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.25 Tampilan untuk input item number dan production quantity 
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Setelah item number, jumlah barang yang datang harus diketik seperti 

pada gambar 4.25 nomor 2. “N” menunjukkan barang tersebut normal. 

Terdapat 3 tingkatan yaitu Reduced, Normal dan Tighten. Bila barang 

diinspeksi normal (tidak ada masalah) maka ketik “N”, bila ketat (sering 

bermasalah) maka ketik “T”, dan bila lemah (jarang bermasalah) ketik 

“R”. Hal tersebut berpengaruh terhadap jumlah sampling yang akan 

diambil. 

(2) Pengambilan Sampling 

Setelah operator menginputkan jumlah barang yang datang dan 

menentukan sampling normal, ketat atau lemah, maka sampling pada 

ANSI Z1.4 dan Z1.9 akan muncul seperti pada gambar 4.25 nomor 3. 

Dari gambar 4.25 nomor 3, menunjukkan bahwa untuk ANSI Z1.4 

diambil sebanyak 125 pcs, dan untuk ANSI Z1.9 diambil sebanyak 7 pcs.  

(3) Mengisi data yang diperlukan dalam inspeksi 

Data yang harus diketik dalam melakukan inspeksi diantaranya check FO, 

Impedance, Polarity, Sweeper, SPL, Magnet Leakage, Appearance, 

Dimensi, dan Insulation Resistance. 

 Inspeksi yang dilakukan, sudah memiliki standard masing-masing yang 

ditetapkan perusahaan sehingga layak sampai ditangan konsumen. Berikut 

merupakan macam-macam inspeksi :  
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a. FO 

FO merupakan pengukuran yang dilakukan untuk suara yang 

dihasilkan oleh sebuah speaker. Tampilan inspeksi FO seperti gambar 

dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai tabel ANSI yang berlaku, maka sampling yang diambil 

sebanyak 7 pcs. FO standart akan terlihat seperti gambar 4.26 nomor 4 

dan rentang hasil perhitungan toleransi terlihat pada gambar 4.26 

nomor 6. Pada gambar 4.26 nomor 5, terdapat kolom yang dapat diisi 

oleh data yang telah diambil yaitu sebanyak 7 pcs. Jumlah OK dan NG 

(Not Good) terlihat pada gambar 4.26 no 7 secara otomatis terhitung. 

Keputusan akhir untuk cek FO dapat dilihat pada gambar 4.26 no 8 

yaitu OK. 

  

Gambar 4.26 Tampilan untuk inspeksi FO 
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b. Impedance 

Inspeksi impedance hampir sama dengan FO yaitu untuk suara yang 

dihasilkan, namun hanya berbeda pada spesifikasi saja seperti gambar 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai tabel ANSI yang berlaku, maka sampling yang diambil 

sebanyak 7 pcs. Impedance standart akan terlihat seperti gambar 4.27 

nomor 9 dan rentang hasil perhitungan toleransi terlihat pada gambar 

4.27 nomor 10. Pada gambar 4.27 nomor 11, terdapat kolom yang 

dapat diisi oleh data yang telah diambil yaitu sebanyak 7 pcs. Jumlah 

OK dan NG (Not Good) terlihat pada gambar 4.27 no 12 secara 

otomatis terhitung. Keputusan akhir untuk cek FO dapat dilihat pada 

gambar 4.27 no 13 yaitu OK. 

  

Gambar 4.27 Tampilan  untuk inspeksi Impedance 
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c. Polarity Test, Sweeper Test, dan Appearence 

Pada polarity test, Sweeper test, dan Appearence operator hanya 

menginputkan data sebanyak 125 pcs saja. Karena ketiga test tersebut 

hampir sama, maka tampilan program seperti gambar dibawah ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 4.28 nomor 14, terdapat kolom yang dapat diisi oleh data 

yang telah diambil yaitu sebanyak 125 pcs. Jumlah OK dan NG (Not 

Good) terlihat pada gambar 4.28 no 15 secara otomatis terhitung. 

Keputusan akhir untuk cek FO dapat dilihat pada gambar 4.28 no 16 

yaitu OK. 

  

Gambar4.28 Tampilan inspeksi Polarity Test, Sweeper Test, dan Appearence 
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d. SPL test 

SPL test (Sound Pressure Level) dilakukan untuk mengetahui 

kekerasan suara speaker tersebut. Spesifikasi SPL dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 

  

Pengecekan yang dilakukan sama seperti (a), (b) dan (d), hanya 

berbeda pada spesifikasi saja seperti gambar 4.18 dibawah ini. 

 

 

 

Pada gambar 4.29 nomor 17, menunjukkan SPL standar yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan pada gambar 4.29 nomor 18 

menunjukkan range hasil perhitungan toleransi. Pada gambar 4.29 

nomor 19, terdapat kolom yang dapat diisi oleh data yang telah diambil 

yaitu sebanyak 7 pcs. Jumlah OK dan NG (Not Good) terlihat pada 

gambar 4.29 no 20 secara otomatis terhitung. Keputusan akhir untuk 

cek FO dapat dilihat pada gambar 4.29 no 21 yaitu “OK”. 

e. Check Magnet Leakage  

Berikut merupakan tampilan untuk inspeksi magnet leakage :  

 

 

 

 

 

Pada gambar 4.30 nomor 22, menunjukkan magnet Leakage standar 

yang ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan pada gambar 4.30 nomor 

23 menunjukkan range hasil perhitungan toleransi. Pada gambar 4.30 

nomor 24, terdapat kolom yang dapat diisi oleh data yang telah diambil 

yaitu sebanyak 7 pcs. Jumlah OK dan NG (Not Good) terlihat pada 

Gambar 4.29 Tampilan inspeksi SPL 

Gambar 4.30 Tampilan inspeksi Magnet Leakage 
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gambar 4.30 no 25 secara otomatis terhitung. Keputusan akhir untuk 

cek FO dapat dilihat pada gambar 4.30 no 26 yaitu OK. 

f. Check Dimensions 

Untuk Check dimensions memiliki 6 dimensi yang harus diukur, dan 

terdapat pula spesifikasinya. Operator hanya perlu untuk input data 

sebanyak 7 data. Berikut merupakan tampilan untuk inspeksi 

dimensions.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Pada gambar 4.31 nomor 27, menunjukkan standart masing-masing 

dimensi yang ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan pada gambar 

4.31 nomor 28 menunjukkan range hasil perhitungan toleransi. Pada 

gambar 4.31 nomor 29, terdapat kolom yang dapat diisi oleh data yang 

telah diambil yaitu sebanyak 7 pcs. Jumlah OK dan NG (Not Good) 

terlihat pada gambar 4.31 no 30 secara otomatis terhitung. Keputusan 

akhir untuk cek FO dapat dilihat pada gambar 4.31 no 31 yaitu OK. 

  

Gambar 4.31 Tampilan inspeksi dimensions 
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g. Insulation Test  

Untuk insulation test, operator hanya perlu menginputkan 7 data saja 

seperti gambar dibawah ini :   

  

 

 

 

 

Pada gambar 4.32 nomor 32, menunjukkan standart yang ditetapkan 

oleh perusahaan. Sedangkan pada gambar 4.32 nomor 33 terdapat 

kolom yang dapat diisi oleh data yang telah diambil yaitu sebanyak 7 

pcs. Jumlah OK dan NG (Not Good) terlihat pada gambar 4.32 no 34 

secara otomatis terhitung. Keputusan akhir untuk cek FO dapat dilihat 

pada gambar 4.32 no 35 yaitu OK. 

 

4.2.8 Penutup  

4.2.8.1 Kesimpulan  

Dari program excel yang telah dibuat dan dilaksanakan di perusahaan 

khususnya di Final Quality Control, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

1. Setelah program tersebut dibuat dan diterapkan, tingkat kesalahan operator 

semakin menurun. 

2. Dengan terlaksananya program tersebut, tingkat ketelitian operator semakin 

meningkat. 

  

Gambar 4.32 Tampilan inspeksi insulation test 



89 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Montgomery, D.C (2009). Statistical Quality Control : A Modern Introduction, Sixth 

Edition. New York : John Wiley and Sons, Inc. 

 

Muis, S (2011). Metodologi Six Sigma : Menciptakan Kualitas Produk Kelas Dunia. 

Yogyakarta : Graha Ilmu  

 

 

 


