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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

CV Pusaka Jaya Ban Cirebon  merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang vulkanisir ban truck dan bus yang terletak di 

Cirebon, tepatnya ada di jalan Nataswara blok gambuan RT 19 RW 01 

Kasugengan lor Depok Cirebon. Perusahaan CV Pusaka Jaya Ban berdiri 

sejak tahun 2014. Yang didirikan oleh Bapak Meico Demus Adi Setiono. 

Berbekal dari pengalaman dan relasi-relasi yang kuat di bidang vulkanisir 

ban truck dan bus. Bapak Meico Demus Adi Setiono terdorong untuk 

membuka usaha sendiri dikarenakan keinginan bapak Meico Demus untuk 

ingin hidup lebih maju dan mapan. Karena keinginan hidup lebih maju dan 

mapan bapak Meico Demus bekerja dengan motivasiyang tinggi dan daya 

juang yang tinggi, ahkirnya usaha yang beliau geluti berkembang sampai 

sekarang ini. Kini CV Pusaka Jaya Ban meiliki konsumen yang cukup luas 

yaitu berasal dari Bogor, Bekasi, Tanggerang, Cirebon, Semarang. 

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Jabatan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV Pusaka Jaya Ban Cirebon 
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Keterangan jabatan dalam struktur organisasi di CV Pusaka Jaya Ban 

Cirebon adalah sebagai berikut : 

a. Pimpinan  

Pemimpin di perusahaan CV Pusaka Jaya Ban Cirebon memiliki 

tanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi semua aktivitas di 

perusahaan, serta membuat penjadwalan produksi. 

b. Staff Administrasi 

Di bagian administrasi memiliki tugas dan tanggung jawab atas 

pembuatan laporan nota, mengatur pemasukan dan pengeluaran kas 

perusahaan, dan mebuat laporan keuangan bulanan perusahaan. 

c. Staff Pemasaran 

Di bagian Pemasaran memiliki tugas untuk memasarkan produk ban 

vulkanisir serta untuk mencari konsumen-konsumen baru untuk 

meningkatkan penjualan perusahaan. 

d. Staff Perlengkapan 

Di bagian perlengkapan memiliki tugas yaitu untuk mengontrol dan 

mengawasi persediaan bahan baku untuk bahan produksi, membuat laporan 

pembelian bahan baku, membuat laporan penggunaan bahan baku. 

e. Kepala Produksi 

Kepala bagian produksi memiliki tugas untuk mengarahkan karyawan 

dalam pembagian tugas produksi, mengawasi jalannya produksi dari awal 

hingga ahkir 

f. Bagian pengiriman. 

Memiliki tugas untuk mengirim ban vulkanisir yang sudah jadi ke 

tempat konsumen. 

g. Mekanik 

Mekanik disini memiliki tugas sebagai memantau jalannya mesin serta 

melakukan perawatan-perawatan mesin produksi. 
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h. Karyawan produksi 

Memiliki tugas yaitu memproduksi ban gundul menjadi ban vulkanisir 

dari awal hingga jadi yang memiliki kualitas baik. 

4.1.3 Sumber Daya Manusia CV Pusaka Jaya Ban 

Perusahaan CV Pusaka Jaya Ban memiliki jumlah karyawan sebanyak 

20 orang terbagi menjadi seperti berikut ini : 

a. Kepala bagian produksi :1 orang 

b. Staff bagian Administrasi :3 orang 

c. Staff bagian pemasaran :1 orang 

d. Staff bagian perlengkapan :2 orang 

e. Bagian pengiriman  :6 orang 

f. Karyawan produksi  :6 orang 

g. Mekanik   :1 orang 

4.1.4 Kegiatan Proses Produksi 

Tahap proses produksi pada vulkanisir ban di CV Pusaka Jaya Ban 

yang dilakukan pertama kali adalah pemilihan ban bekas, ban harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu diantarannya adalah 

a. Tahap ke-1 adalah ban harus utuh (tidak pecah), benang/kawat dalam 

harus masih utuh. Pada tahap ini merupakan salah satu tahap penting untuk 

ban vulkanisir jadi dengan kualitas yang baik.  

b. Tahapke-2 adalah proses (buffing) atau proses pengerokan ban dengan 

mesin, bahan ban bekas yang sudah di pilih sesuai standar maka tahap 

selanjutnya adalah ban bekas dikerok untuk mendapatkan permukaan ban 

yang kasar sebagai tempat ikatan matrial karet baru untuk melapisi ban. 

c. Tahap ke-3 adalah (skiving) skiving adalah proses pengerokan ban secara 

manual menggunakan grenda tangan, cara ini dilakukan untuk pengerokan 

ban yang tidak bisa terjangkau oleh mesin pengerokan buffing.  

d. Tahap ke-4 adalah (cementing) yaitu tahap mengisi bidang sesetan dan 

lubang dengan karet gum. Cara ini dilakukan supaya ban yang tidak rata 
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dan berlubang untuk dilakukan perataan pada permukaan ban dengan 

menggunakan gum supaya ban terlihat rata dan tidak bergelombang. 

e. Tahap ke-5 adalah (building) yaitu tahap pemasangan karet telapak baru 

ke ban yang ingin dipasang. Pada tahap ini adalah tahap penempelan ban 

dengan karet telapak baru dengan cara ban dan karet di press dengan 

mesin hingga menempel dengan erat. 

f. Tahap ke-6 adalah (repair) yaitu ban yang sudah di tempel dengan karet 

baru maka dilakukan pengecekan pada ban apakah ada lubang atau tidak, 

jika ada lubang maka dilakukan repair atau penambalan supaya ban 

vulkanisir lebih terlihat rapi dan tahan lama. 

g. Tahap ke-7 (enveloping) yaitu tahap pembungkusan ban yang sudah di 

tempel karet baru dengan menggunakan enveloping. Enveloping yang 

digunakan untuk waktu curing berfungsi sebagai vakum udara yang ada di 

ban, karena sambungan ban dan karet baru jika terdapat angin didalamnya 

maka sambungan ban dan karet baru tidak dapat merekat secara kuat. 

h. Tahap ke-8 (curing) pada tahap ini yang dilakukan adalah ban yang sudah 

ditempel dengan karet baru dan juga sudah dipasangkan enveloping lalu di 

masukan ke mesin chamber bertujuan untuk ban di panaskan atau di oven 

selama 3 jam dengan suhu 115 derajat celcius, bertujuan untuk gum/lem 

pada ban dan sambungan karet/tread baru dapat matang atau merekat 

dengan sempurna.  

i. Tahap ke-9 (pemeriksaan akhir) tahap ini yang dilakukan adalah 

pemeriksaan setelah proses curing selesai, ban diperiksa secara ketat untuk 

melihat apakah ban vulkanisir terjadi kecacatan atau tidak, pada tahap ini 

menentukan ban vulkanisir bisa dikirim ke pelanggan atau tidak. 
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Gambar 4.2 Pemilihan Ban bekas 

 

Gambar 4.3 Buffing 

 

Gambar 4.4 Skiving 
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Gambar 4.5 Cementing 

 

Gambar 4.6 Building 

 

Gambar 4.7 Repair 

 

Gambar 4.8 Enveloping 
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Gambar 4.9 Curing 

 

Gambar 4.10 Pemeriksaan Akhir 

4.2 Hasil Analisis 

Rancangan pengendalian kualitas dalam penelitian ini dengan 

menggunakan metode six sigma dan menggunakan pendekatan DMAIC 

pada CV Pusaka Jaya Ban Cirebon sebagai berikut : 

4.2.1 Define 

Pada tahap yang pertama dengan melakukan pendefinisian mengenai 

masalah kualitas pada produk ban vulkanisir di CV Pusaka Jaya Ban 

Cirebon, dengan melakukan perhitungan presentase produk cacat ban 

vulkanisir selama bulan Oktober 2018 yang di kelompokan menjadi 4 

minggu. Perhitungan persentase produk cacat dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Data Jumlah Produksi, Jumlah produk Cacat, dan Persentase 

Produk Cacat Ban Vulkanisir Pada CV Pusaka Jaya Ban Cirebon Bulan 

Oktober 2018 

Sumber : Data Sekunder yang diolah (2018) 

Berdasarkan data Tabel 4.1 dapat diketahui rata-rata persentase 

produk cacat ban vulkanisir pada bulan Oktober 2018 adalah 1,7%. Hal ini 

menandakan bahwa CV Pusaka Jaya Ban Cirebon melebihi batas toleransi 

produk cacat yang sudah di tetapkan oleh perusahaan sebesar 1%. 

Setelah menghitung presentase produk cacat, maka langkah 

selanjutnya pada tahap define adalah : 

a. Menjelaskan kriteria pemilihan masalah rancangan pengendalian kualitas 

produk ban vulkanisir di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon. 

CV Pusaka Jaya Ban Cirebon ingin selalu berusaha menghasilkan produk 

ban vulkanisir yang memiliki kualitas tinggi, akan tetapi pada kenyataanya 

dalam proses produksi masih terjadi produk cacat yang di hasilkan dalam 

proses produksi, hal ini ditunjukan dengan persentase produk cacat ban 

vulkanisir selama bulan oktober 2018 yaitu sebesar 1,7%, padahal 

perusahaan menetapkan batas standar kecacatan produk sebesar 1%, 

sehingga membuktikan bahwa perusahaan belum berada pada titik yang 

optimal. 

Periode 

pengamatan 

(Minggu) 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

Persentase 

Produk Cacat 

I 193 3 1,5% 

II 243 4 1,6% 

III 181 1 0,5% 

IV 346 9 2,6% 

Jumlah 963 17 6,2% 

Rata-rata 240 4,25 1,7% 
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b. Pemilihan peran dan tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam 

pengendalian kualitas di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon.Untuk melaksanakan 

proyek six sigma  maka rencana tim yang diusulkan dalam rancangan 

pengendalian kualitas di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon, yaitu : Pimpinan 

Perusahaan memiliki peran sebagai pimpinan tertinggi perusahaan dan 

bertanggung jawab penuh atas kelancaran diperusahaan termasuk di bagian 

produksi, Kepala Bagian Produksi memiliki peran sebagai pengawas 

produksi ban vulkanisir dan bertanggung jawab atas kelancaran dan 

menghasilkan ban vulkanisir yang berkualitas tinggi, Karyawan Produksi 

memiliki peran sebagai memproduksi ban bekas menjadi ban vulkanisir 

yang berkualitas tinggi dan memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan 

ban vulkanisir yang tidak memiliki kualitas tinggi. 

c. Pemilihan kebutuhan pelatihan bagi karyawan yang terlibat dalam 

pengendalian kualitas di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon 

Dalam kebutuhan pelatihan perusahaan CV Pusaka Jaya Ban Cirebon 

memberikan pelatihan pada karyawan produksi pada saat bekerja. Sambil 

karyawan produksi bekerja maka karyawan di bimbing dan diberikan 

pelatihan bagaimana cara buffing dengan pelatihan menggunakan mesin 

buffing untuk pengerokan ban secara rata dan tidak boleh bergelombang 

pada permukaan ban, skiving cara pelatihannya dengan menggunakan alat 

gerinda tangan untuk pengerokan ban di bagian sudut-sudut kecil yang tidak 

terjangkau oleh mesin buffing, building cara pelatihannya adalah dengan 

kepala produksi memberi paparan kepada karyawan produksi bagian 

building, bagaimana cara menempelkan tread dan ban bekas secara benar 

melatihnya perlu dengan jam terbang secara terus menerus dan kepala 

produksi harus memberi petunjuk secara tertulis, repair pelatihan yang 

dilakukan adalah kepala produksi mempraktekan cara repair ban yang benar 

atau menembel ban yang berlubang secara rapi  ke karyawan produksi 

bagian repair. yang benar dan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. 

Dalam proses pelatihan ini dibawah bimbingan langsung kepala produksi, 
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karena merekalah yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang 

ban vulkanisir yang matang. 

d. Pemilihan proses “SIPOC” berkaitan dengan kebutuhan konsumen. 

SIPOC (Suppliers-Inputs-Process-Outputs-Customers) di CV Pusaka Jaya 

Ban Cirebon sebagai berikut : 

1) Suppliers 

Pemasok bahan baku karet, lem/gum yaitu CV Bangun Jaya Rubber, PT 

Sumatra Kartindo. Pemasok ban bekas dari pedagang-pedagang ban 

sekitar kota Cirebon dan bekasi. 

2) Inputs 

 Bahan baku ban vulkanisir yaitu 

a. Ban bekas yang masih layak seperti ban masih utuh tidak pecah, 

kawat dalam di bagian ban masih utuh, umur ban tidak lebih dari 5 

tahun 

b. Karet vulkanisir (Tread) yang di gunakan untuk melapisi ban bekas . 

c. Lem (GUM) digunakan untuk merekatkan ban dan karet vulkanisir, 

dan untuk menambal ban yang berlubang. 

3) Process 

proses produksi ban vulkanisir dari tahap pemilihan bahan baku ban 

bekas, tahap selanjutnya ban bekas lalu di buffing atau di kerok secara 

rata pada bagian telapak ban, setelah ban di buffing maka langkah 

selanjutnya skiving yaitu ban yang sudah di kerok dengan alat buffing 

lalu di ratakan dengan skiving menggunakan gerinda tangan di bagian 

sudut-sudut ban yang tidak terjangkau oleh mesin buffing, selanjutnya 

langkah cementing yaitu langkah untuk menambah ban yang berlubang 

seperti lubang ban bekas paku, mur tujuannya ban itu menjadi rata tidak 

berlubang, langkah selanjutnya adalah building yaitu langkah untuk 

menempelkan ban bekas dengan karet vulkanisir (Tread) dengan cara di 

press dengan alat building hingga merekat dengan kuat, langkah 

selanjutnya repair yaitu pengecekan ban di bagian samping ban dan 

dalam ban apakah ada lubang atau tidak, jika ada lubang maka di lakukan 
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repair yaitu penambalan ban dibagian lubang atau bekas sesetan supaya 

ban terlihat lebih rapi, langkah selanjutnya adalah enveloping yaitu ban 

yang sudah siap untuk di curing harus di masukan ke enveloping terlebih 

dahulu tujuannya adalah sebagai alat vakum , langkah selanjutnya adalah 

curing yaitu proses oven ban selama 3 jam dengan suhu 115 derajat 

celcius, langkah selanjutnya setelah ban sudah selesai proses curing 

maka ban dilakukan pengecekan apakah ban vulkanisir terdapat produk 

cacat atau tidak,jika terdapat produk cacat maka dilakukan service atau 

juga bisa di produksi ulang  

4) Output 

Produk ahkir dari CV Pusaka Jaya Ban Cirebon adalah produk ban 

vulkanisir. 

5) Customers 

CV Pusaka Jaya Ban Cirebon memiliki konsumen dari berbagai kota 

seperti Bekasi, Tanggerang, Cirebon, Semarang, Cibinong yang 

merupakan perusahaan-perusahaan ekspedisi truck dan toko-toko ban 

vulkanisir. 

e. Menjelaskan pernyataan tujuan rancangan pengendalian kualitas ban 

vulkanisir di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon. 

Tujuan dari rancangan pengendalian kualitas pada produk ban vulkanisir di 

CV Pusaka Jaya Ban Cirebon yaitu mengurangi jumlah angka kecacatan ban 

vulkanisir yang di hasilkan dan membantu mengidentifikasi penyebab dari 

kecacatan produk ban vulkanisir, sehingga produk ban vulkanisir yang di 

hasilkan tidak melebihi batas toleransi atau standar kualitas yang sudah 

ditetapkan oleh perusahaan dan dapat menuju sampai tingkat terendah.  

4.2.2 Measure 

Dalam tahap measure yang dilakukan adalah, melakukan pengukuran 

untuk mengetahui permasalahan dan pengukuran kinerja perusahaan saat 

ini. 
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a. Menentukan karakteristik kualitas (CTQ) bertujuan untuk melihat potensial 

dari tingkat kecacatan produk yang berhubungan dengan kebutuhan spesifik 

pelanggan pada ban vulkanisir di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon. 

Karakteristik kualitas kunci yang berkaitan dengan proses produksi yang 

dapat menimbulkan terjadinya kecacatan produk ban vulkanisir yaitu : 

1. Blown Tread adalah cacat ban berupa gelembung udara dibagian tread. 

2. Dirty Mould adalah cacat ban berupa tidak menempelnya ban dan tread  

disebabkan terdapat kotoran yang menempel di ban. 

3. Blown Ply adalah cacat ban berupa gelembung udara antar lapisan ply. 

4. Crack Sidewall adalah cacat ban berupa keretakan ban bagian samping 

ban. 

5. Blown Sidewall adalah cacat ban berupa gelembung udara dibagian 

sidewall atau bagian samping ban. 

b. Mengembangkan rencana pengumpulan data dalam rancangan pengendalian 

kualitas pada ban vulkanisir di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon. 

Dalam pengumpulan data berkaitan dengan karakteristik kualitas pada 

produk ban vulkanisir yang di lakukan pada tingkat output dan akan 

dibandingkan dengan karakteristik kualitas yang sesuai keinginan 

konsumen. 

c. Pengukuran baseline kinerja dipilih pada tingkat output, dengan menghitung 

DPMO dan tingkat kapabilitas sigma. 

Pengukuran baseline kinerja pada tingkat output dengan menghitung DPMO 

dan tingkat kapabilitas sigma pada ban vulkanisir di CV Pusaka Jaya Ban 

selama bulan Oktober 2018 di kelompokan menjadi 4 minggu. Di bawah ini 

perhitungan DPMO dengan menggunakan rumus : 
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Tabel 4.2 DPMO dan Kapabilitas Sigma Pada Produk Buku di CV Pusaka 

Jaya Ban Cirebon Bulan Oktober 2018 

 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat perhitungan DPMO dan kapabilitas 

sigma pada CV Pusaka Jaya Ban Cirebon selama bulan Oktober 2018 memiliki 

DPMO 3.176 per sejuta produk, dengan tingkat sigma sebesar 4,23. 

Tabel 4.3 DPMO dan Kapabilitas sigma Pada Produk Ban Vulkanisir di CV Pusaka 

Jaya Ban Cirebon Bulan Oktober 2018 (Batas Toleransi Kecacatan 1%) 

Periode Banyak 

Produk 

yang 

diperiksa 

Banyak 

Produk 

yang 

Cacat 

Banyak 

CTQ 

Potensial 

Penyebab 

Kesalahan 

DPMO Nilai 

sigma 

1 193 1 5 1.036 4,58 

2 243 2 5 1.646 4,44 

3 181 1 5 1.104 4,56 

4 346 3 5 1.734 4,42 

Jumlah 963 7 Rata-rata 1.380 4,5 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.3 perhitungan nilai DPMO dan kapabilitas sigma 

yang sesuai standar perusahaan CV Pusaka Jaya Ban Cirebon selama bulan 

Periode Banyak 

produk 

yang 

diperiksa 

Banyak 

produk 

yang cacat 

Banyak CTQ 

potensial 

penyebab 

kesalahan 

DPMO Nilai sigma 

1 193 3 5 3.108 4,23 

2 243 4 5 3.292 4,22 

3 181 1 5 1.104 4,56 

4 346 9 5 5.202 4,06 

Jumlah 963 17 Rata-rata 3.176 4,23 
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Oktober 2018 dengan batas toleransi kecacatan sebesar 1% memiliki tingkat 

sigma sebesar 4,5 dengan nilai DPMO 1.380 per sejuta produk. 

Perbandingan antara kapabilitas sigma table 4.2 dan data kapabilitas 

sigma table 4.3 dapat dilihatbahwa table 4.2 memiliki tingkat kapabilitas 

sigma 4,23 dan table 4.3 memiliki tingkat kapabilitas sigma 4,5. Hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan CV Pusaka Jaya Ban Cirebon belum 

mencapai nilai sigma yang diinginkan sebesar 4,5. Sehingga perusahaan CV 

Pusaka Jaya Ban Cirebon perlu melakukan proses perbaikan yang bersifat 

terus-menerus untuk mencapai hasil tingkat 6α. 

d. Membuat (control-chart) digunakan untuk menunjukan apakah jumlah 

produk cacat ban vulkanisir masih dalam batas yang disyaratkan. 

1. Menghitungrata-rata  

 

 = 17/4  = 4,25 

2. Menghitung UCL 

 =  

 = 4,25 + 3,4(2,06) = 11,25 

3. Menghitung  LCL 

 =  

= 4,25 – 3,4(2,06) = -2,754 = 0 
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Gambar 4.11 Bagan Control Chart Proporsi Produk Cacat Ban Vulkanisir 

Pada CV Pusaka Jaya Ban Cirebon Bulan Oktober 2018 

 

Sumber : Data primer yang diolah 2018 

Berdasarkan gambar 4.11 dapat dilihat bahwa produk ban vulkanisir 

yang dihasilkan oleh CV Pusaka Jaya Ban Cirebon selama 4 minggu pada 

bulan Oktober 2018 masih dalam batas terkendali 

Membuat (control-chart) digunakan untuk menunjukan apakah jumlah 

produk cacat ban vulkanisir masih dalam batas yang disyaratkan. Dengan 

batas tolerasi 1%. 

1. Menghitungrata-rata  

 

 = 7/4  = 1,75 

2. Menghitung UCL 

 =  

 = 1,75 + 0,95(1,32) = 3,004 = 3 
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3. Menghitung  LCL 

     =  

= 1,75 – 0,9(1,32) = 0,5 = 0 

Gambar 4.12 Bagan Control Chart Proporsi Produk Cacat Ban Vulkanisir 

Pada CV Pusaka Jaya Ban Cirebon Bulan Oktober 2018 (Dengan Batas 

Toleransi 1%) 

 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan gambar 4.12 dapat lihat bahwa produk ban vulkanisir 

yang dihasilkan oleh CV Pusaka Jaya Ban Cirebon selama 4 minggu pada 

bulan Oktober 2018 dengan batas toleransi 1% menunjukan masih dalam 

batas terkendali. 

4.2.3 Analyze 

Pada tahap yang ke-3, yang dilakukan analisa untuk mencari, 

menemukan dan memahami akar penyebab dari masalah kualitas di CV 

Pusaka Jaya Ban Cirebon. 

a. Menentukan stabilitas dan kemampuan pada proses untuk data jenis 

kecacatan produk ban vulkanisir di CV Pusaka Jaya Ban dengan 

menggunakan diagram pareto. 
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Dalam menentukan stabilitas dan kapabilitas/ kemampuan proses, 

dengan menghitung frekuensi dari setiao CTQ penyebab kecacatan produk 

ban vulkanisir. 

Tabel 4.4 Data Jenis Kecacatan Produk Ban Vulkanisir pada CV Pusaka 

Jaya Ban Cirebon Bulan Oktober 2018 

Jenis cacat (CTQ) Frekuensi  Persentase (%) 

Blown Tread 7 41,17 

Dirty Mould 3 17,64 

Blown Ply 3 17,64 

Blown Sidewall 2 11,80 

Crack Sidewall 2 11,80 

Jumlah  17 100 

 Sumber:Data primer yang diolah (2018) 

Kemudian langkah selanjutnya adalah mencantumkan nilai-nilai 

kumulatif ke dalam diagam pareto yaitu sebagai berikut: 

Diagram Pareto Jenis Kecacatan Ban Vulkanisir pada CV Pusaka Jaya Ban 

Cirebon 

 

Gambar 4.13 Diagram Pareto 
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b. Menentukan target kinerja dari karakteristik kualitas kunci (CTQ) dalam 

rancangan pengendalian kualitas pada produk ban vulkanisir di CV Pusaka 

Jaya Ban Cirebon. 

Terdapat 5 jenis CTQ penyebab masalah kecacatan produk ban 

vulkanisir di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon diantaranya adalah: 

1. Blown Tread frekuensi kecacatan sebesar 7 dan presentase kecacatan 

sebesar 41,17%. 

2. Dirty Mould frekuensi kecacatan sebesar 3 dan presentase kecacatan 

sebesar 17,64%. 

3. Blown Ply frekuensi kecacatan sebesar 3 dan presentase kecacatan 

sebesar 17,64%. 

4. Blown Sidewall frekuensi kecacatan sebesar 2 dan presentase kecacatan 

sebesar 11,80%. 

5. Crack Sidewall frekuensi kecacatan sebesar 2 dan presentase kecacatan 

sebesar 11,80. 

Dikarenakan jenis-jenis kecacatan tersebut menjadi penyebab utama, maka 

akan dilakukan proses perbaikan. 

c. Mengidentifikasi sumber dan akar penyebab suatu masalah kecacatan ban 

vulkanisir di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon, dengan menggunakan diagram 

sebab akibat (Fishbone Diagram) 

Fishbone Diagram menunjukan 5 faktor-faktor yang menjadi penyebab 

produk cacat, yaitu media, manpower, methods, 

machine,materials.Presentase fishbone diagram berdasarkan jumlah 

kecacatan ban vulkanisir di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon dari pengamatan 

yang dilakukan peneliti bulan Oktober 2018 selama 4 minggu. 
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Tabel 4. 5 Persentase Produk Cacat Ban Vulkanisir Bulan Oktober 2018 

Jenis 

cacat 

Total 

Frekuensi 

Manpower  

 

Machine  Material  Media  Metho

ds  

Kurang 

teliti 

Skill 

Renda

h 

Lelah  Kurang 

perawata

n mesin 

chamber 

Bahan 

baku 

kurang 

bagus 

Temp

at 

produ

ksi 

kotor 

Metod

e kerja 

yang 

salah 

Blown 

Tread 

7 3 1 - 2 1 - - 

Dirty 

Mould 

3 1 - 1 - - 1 - 

Blown 

Ply 

3 1 - - - 2 - - 

Blown 

Sidewall 

2 1 - - - - - 1 

Crack 

Sidewall 

2 - 1 - 1 - - - 

Sumber : data primer yang diolah (2018) 

Fishbone Diagram untuk Cacat Ban Vulkanisir di CV Pusaka Jaya Ban 

Cirebon

 

Gambar 4.14 Fishbone Diagram Produk Cacat Ban Vulkanisir 

Materials  

17,6% 

Media  

5,9% 

Manpower  

53 % 

Methods  

5,9% 

Machine 

17,6% 

Produk cacat 

ban vulkanisir 
Prosedur salah 

(1) 5,9% 

Skill rendah(2)11,7% 

Kurang perawatan 

mesinchumber(3)17,6

% 

Kelelahan (1) 5,9% 

Kurang teliti(6) 35% 

Bahan baku K. 

bagus (3) 17,6% 

T produksi kotor 

(1) 5,9% 
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Tabel 4.6 Persentase Cacat Blown Tread 

Jenis cacat Total 

Frekuensi 

Manpower Machine Materials 

Kurang 

teliti 

Skill 

rendah 

Kurang 

perawatan 

mesin 

cumber 

Bahan baku 

kurang 

bagus 

Blown Tread 7 3 1 2 1 

Presentase 43% 14% 29% 14% 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Fishbone Diagram untuk Cacat Blown Tread 

 

 

 Mesin chumber rusak(2) 29% 

 Bahan baku(1) 14%  

 

 

Kurang teliti(3) 43% 

                                                                  Skill rendah(1) 14% 

 

Gambar 4.15 Fishbone Diagram untuk Cacat Blown Tread 

Berdasarkan gambar diatas, faktor penyebab cacat blown tread 

disebabkan oleh manpower sebesar 57% dan faktor machine sebesar 29% 

dan faktor material sebesar 14%. Faktor manpower disebabkan antara lain 

kurang teliti dan skill rendah, faktor machine disebabkan kurangnya 

perawatan mesin chamber, sedangkan untuk faktor material disebabkan oleh 

bahan baku yang kurang bagus atau bahan baku memiliki kualitas rendah. 

 

 

 

Machine 29% Materials 14% 

Manpower 

57% 

Blown 

Tread 
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Tabel 4.7 Persentase Cacat Dirty Mould 

Jenis Cacat Total frekuensi Manpower Media 

Kurang teliti Kelelahan Tempat kotor 

Dirty Mould 3 1 1 1 

Presentase 33,3% 33,3% 33,3% 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 

 Kelelahan(1)33,3% 

       Kurang teliti(1) 33,3%  

 

                                                  Tempat kotor(1) 33,3% 

 

 

Gambar 4.16 Fishbone Diagram untuk Cacat Dirty Mould 

Berdasarkan gambar diatas, faktor penyebab cacat Dirty Mould 

disebabkan oleh  manpower sebesar 66,6% dan faktor media sebesar 33,3%. 

Faktor penyebab manpower disebabkan oleh kelelahan dan kurang teliti 

karyawan dan aktor penyebab dari media yaitu karena kondisi ruangan kerja 

yang tidak mendukung seperti tempat kotor . 

Tabel 4.8 Persentase Cacat Blown Ply 

Jenis Cacat Frekuensi Materials Manpower 

Bahan baku kurang 

bagus 

Kurang teliti 

Blown Ply 3 2 1 

Presentase 66,6% 33,3% 

Sumber : data primer yang diolah (2018) 

 

Manpower 

66,6% 

Media 33,3% 

Dirty 

Mould 
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Fishbone Diagram untuk cacat Blown Ply 

 

 Bahan baku kurang   

                                      bagus (2) 66,6% 

 

                                     Kurang teliti (1) 33,3% 

 

 

Gambar 4.17 Fishbone Diagram untuk Cacat Blown Ply 

Berdasarkan gambar diatas, faktor penyebab cacat blown ply 

disebabkan oleh materials sebesar 66,6%, dan faktor manpower sebesar 

33,3%. Faktor materials disebabkan antara lain bahan baku yang digunakan 

kurang bagus dan faktor manpower disebabkan oleh karyawan yang kurang 

teliti dalam bekerja. 

Tabel 4.9 Persentase Cacat Blown Sidewall 

Jenis Cacat Total Frekuensi Methods Manpower 

Proses kerja yang 

salah  

Kurang teliti 

Blown Sidewall 2 1 1 

Presentase 50% 50% 

Sumber : data primer yang diolah (2018) 

 

 

 

 

materials 

Manpower

33,3% 

Blown 

Ply 
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Fishbone Diagram untuk Cacat Blown Sidewall 

 

 

                                 Kurang teliti (1) 50% 

 

                                                      Proses kerja yang salah(1) 50%  

 

 

Gambar 4.18 Fishbone Diagram untuk Cacat Blown Sidewall 

Berdasarkan gambar diatas, faktor penyebab cacat blown sidewall 

disebabkan oleh Methods 50% dan faktor Manpower 50%. Faktor Methods 

disebabkan oleh karyawan melakukan proses kerja yang salah, sedangkan 

faktor Manpower disebabkan oleh karyawan yang kurang teliti dalam proses 

pengerjaannya. 

Tabel 4.10 Persentase Cacat Crack Sidewall 

Jenis Cacat Total Frekuensi Manpower  Machine 

Skill rendah Kurangnya perawatan 

mesiin chamber 

Crack sidewall 2 1 1 

Presentase 50% 50% 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

 

 

 

Manpower 

50% 

Methods 50% 

Blown 

Sidewall 
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Fishbone Diagram untuk Cacat Crack Sidewall 

 

  Kurangnya perawatan mesin(1) 50% 

 

                           Skill rendah(1) 50% 

 

 

Gambar 4.19 Fishbone Diagram untuk Cacat Crack Sidewall 

Berdasarkan gambar diatas, faktor penyebab cacat Crack Sidewall 

disebabkan oleh Manpower 50%, dan faktor Machine 50%. Faktor 

Manpower disebabkan oleh karyawan yang skill nya rendah yang kurang 

mampu menangani masalah crack sidewall, sedangkan faktor machine 

disebabkan kurangnya perawatan rutin pada mesin. 

Dari hasil Fishbone Diagram dapat diketahui faktor penyebab cacat 

tertinggi dalam ban vulkanisir CV Pusaka Jaya Ban Cirebon adalah 

(manpower) manusia, (machine) mesin, (material) bahan baku, (media) 

tempat, (methods) proses kerja. 

1) Manpower  

Faktor manpower atau manusia menjadi salah satu penyebab terjadinya 

cacat produksi ban vulkanisir dikarenakan berbagai hal yaitu: 

1. Karyawan kurang teliti pada saat proses produksi ban vulkanisir sehingga 

hasil tidak sesuai standar perusahaan CV Pusaka Jaya Ban Cirebon. 

2. Skill rendah karyawan pada bagian produksi. 

3. Kelelahan. 

 

 

Machine 50% 

Manpower 

50% 

Crack 

sidewall 
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2) Machines  

Mesin Chamber: kurangnya perawatan mesin chamber untuk proses 

pemasakan ban vulkanisir yang mengakibatkan ban vulkanisir itu menjadi 

gagal produksi karena mesin chamber rusak 

3) Materials 

Bahan baku yang digunakan oleh perusahaan CV Pusaka Jaya Ban Cirebon 

yang berasal dari supplier yang berbeda-beda mengakibatkan kualitas 

produksi menjadi tidak sama. 

4) Media  

Tempat produksi di CV Pusaka Jaya Ban yang kurang bersih 

mengakibatkan banyaknya kotoran-kotoran yang menempel di ban 

vulkanisir saat proses produksi sehingga ban dengan karet tidak mau 

menempel 

5) Methods  

Metode kerja yang kurang terstruktur dengan baik sehingga banyak 

karyawan produksi menggunakan metode kerja sendiri. 

 

d. Mengkonversikan kegagalan kedalam biaya kegagalan kualitas (Cost of 

Poor Quality). 

Dengan terjadinya kecacatan produk ban vulkanisir, maka CV Pusaka 

Jaya Ban Cirebon mengeluarkan biaya tambahan antara lain :biaya 

pengerjaan ulang disebabkan dari perbaikan produk yang tidak sesuai 

standar perusahaan seperti ban itu blown tread, dirty mould, blowb ply, 

blown sidewall, crack sidewall. Sehinnga perusahaan akan memperbaiki 

dengan cara memproses ban tersebut secara ulang (Rework). 
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4.2.4 Improve 

Pada tahap improve yang perlu dilakukan adalah menetapkan suatu 

rencana tindakan untuk melakukan peningkatan kualitas pada ban vulkanisir 

di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon dengan menggunakan metode 5W+2H 

(What, Why, Where, When, Who, How, dan How Much). 

Pada Fishbone Diagram telah diketahui akar-akar penyebab masalah 

yang mengakibatkan kecacatan pada produk ban vulkanisir. Langkah 

selanjutnya dilakukan rencana tindakan perbaikan dengan menggunakan 

metode 5W+2H. 
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Tabel 4.11Perencanaan Tindakan untuk Cacat Blown Tread karena 

Manpower 

Jenis  5W+2H Deskripsi 

Tujuan Utama What (apa) 1. meningkatkan kedisiplinan dan 

ketekunan karyawan produksi 

2. meningkatkan skill karyawan 

produksi 

Alasan 

Kegunaan 

Why (mengapa) 1. supaya karyawan produksi menjadi 

lebih teliti  

2. supaya karyawan produksi memiliki 

skill yang mumpuni 

Lokasi  Where (dimana) Dilaksanakan di bagian operaor mesin 

building dan mesin buffing dan curring 

Urutan  When (kapan) Dilaksanakan saat pengoperasian mesin 

building, buffing dan curring 

Orang  Who (siapa) Karyawan produksi dibagian building, 

karyawan produksi bagian buffing, karyawan 

produksi bagian curring 

Metode  How 

(bagaimana) 

Pimpinan CV Pusaka Jaya Ban dan kepala 

produksi memberikan pelatihan dan 

penyuluhan tentang standar kerja yang benar 

dan melatih kedisiplinan dalam berkerja 

dalam pengoperasian mesin building, buffing 

dan curring. 

Dan kepala produksi memberikan prosedur 

kerja secara tertulis, untuk karyawan produksi 

dibagian operator mesin building, buffing dan 

curing. 

Biaya/Manfaat How Much 

(berapa) 

Biaya pelatihan perusahaan mengeluarkan 

biaya sekitar Rp. 50.000 untuk mencetak 

prosedur kerja secara tertulis 

Sumber :data primer yang diolah 2018 

Berdasarkan tabel 4.11 rencana tindakan untuk cacat ban vulkanisir blown 

tread dikarenakan manpower dengan melakukan pelatihan-pelatihan kerja 

danmemberikan penyulukan mengenai standar kerja pada karyawan bagian 

produksi. Melatih karyawan yang kurang teliti dengan mengajarkan fokus dalam 

bekerja dan memberikan prosedur kerja secara tertulis, Dan kepala produksi 
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memberikan prosedur kerja secara tertulis, untuk karyawan produksi dibagian 

operator mesin building, buffing dan curing. 

Tabel 4.12Perencanaan Tindakan untuk Cacat Blown Tread karena Machine 

Jenis  5W+2H Deskripsi 

Tujuan Utama What (apa) Penjadwalan dalam 

melakukan perawatan 

mesin chamber secara 

teratur 

Alasan Kegunaan Why (mengapa) Supaya ada jadwal 

perawatan mesin cumber 

secara teratur 

Lokasi  Where (dimana) Dilaksanakan di pabrik 

CV Pusaka Jaya Ban 

Cirebon di bagian mesin 

Chamber 

Urutan  When (kapan) Dilaksanakan saat jam 

kerja mesin chamber 

berhenti operasi 

Orang  Who (siapa) Tanggung jawab kerja 

diserahkan pada bagian 

mekanik dan operator 

mesin chamber 

Metode  How (bagaimana) Melakukan penjadwalan 

perawatan secara rutin 

tiap minggu untuk 

meningkatkan kinerja 

mesin chamber 

Biaya/Manfaat How Much (berapa) Biaya yang dikeluarkan 

untuk service mesin Rp 

500.000 per bulan 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.12 perencanaan tindakan untuk cacat Blown Tread 

dikarenakan machine adalah dengan melakukan penjadwalan perawatan mesin 

chamber secara rutin oleh karyawan bagian mekanikdan operator mesin chamber, 

sehingga dapat mencegah terjadinya produk gagal pada ban vulkanisir saat proses 

produksi yang disebabkan oleh penurunan kinerja mesin chamber. 
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Tabel 4.13 Perencanaan Tindakan untuk Cacat Blown Tread karena 

Materials 

Jenis  5W+2H Deskripsi 

Tujuan Utama What (apa) Mendapatkan bahan baku 

yang berkualitas 

Alasan Kegunaan Why (mengapa) Supaya perusahaan 

mendapatkan  bahan baku 

yang berkualitas tinggi 

secara terus menerus 

Lokasi  Where (dimana) Pada bagian produksi di CV 

Pusaka Jaya Ban Cirebon 

Urutan  When (kapan) Dilaksanakan saat bahan 

baku diterima oleh 

perusahaan 

Orang  Who (siapa) Tanggung jawab diserahkan 

pada kepala produksi dan 

karyawan produksi bagian 

inspeksi 

Metode  How (bagaimana) Dengan cara melakukan 

evaluasi terhadap pemasok 

dan melakukan inspeksi dan 

memberikan tanda/kode 

pada bahan baku yang telah 

diperiksa 

Biaya/Manfaat How Much (berapa) Tidak ada biaya yang 

dikeluarkan  karena 

dilakukan langsung oleh 

kepala produksi dan 

karyawan produksi 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.13 rencana tindakan untuk cacat Blown Tread 

dikarenakan materials adalah dengan cara melakukan evaluasi terhadap 

supplier/pemasok dan melakukan pemeriksaan bahan baku saat penerimaan bahan 

baku, supaya bahan baku yang diperoleh sesuai dengan kriteria yang sudah 

dipesan oleh perusahaan, selain itu cara lain yang digunakan adalah pemberian 

kode untuk bahan baku yang telah diperiksa. 
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Tabel 4.14 Perencanaan Tindakan untuk Cacat Dirty Mould karena 

Manpower 

Jenis  5W+2H Deskripsi 

Tujuan Utama What (apa) Mengurangi kelelahan pada 

karyawan produksi  

Alasan Kegunaan Why (mengapa) Supaya karyawan bagian 

produksi tidak cepat lelah 

Lokasi  Where (dimana) Dilaksanakan di CV Pusaka 

Jaya Ban Cirebon di bagian 

produksi 

Urutan  When (kapan) Dilaksanakan saat karyawan 

produksi mengalami kelelahan 

Orang  Who (siapa) Seluruh karyawan produksi CV 

Pusaka Jaya Ban Cirebon 

Metode  How (bagaimana) Dengan  memberikan waktu 

istirahat yang cukup untuk 

karyawan produksi, supaya 

karyawan tidak terlalu kelelahan 

dalam bekerja sehingga produk 

yang dihasilkan tidak sesuai 

standar perusahaan 

Biaya/Manfaat How Much (berapa) Tidak biaya yang dikeluarkan 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.14 tindakan untuk cacat dirty mould dikarenakan 

manpower adalah dengan memberikan batasan jam kerja dengan memberikan shif 

jam kerja bertujuan untuk karyawan produksi tidak kelelahan dalam kerja dan 

nantinya hasilnya akan maksimal. 
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Tabel 4.15 Perencanaan Tindakan untuk Cacat Dirty Mould karena Media 

Jenis  5W+2H Deskripsi 

Tujuan Utama What (apa) Menciptakan ruangan 

produksi yang bersih dari 

kotoran 

Alasan Kegunaan Why (mengapa) Supaya dalam proses 

produksi ban tidak terkena 

kotoran  

Lokasi  Where (dimana) Dilaksanakan di CV Pusaka 

Jaya Ban Cirebon khusunya 

di bagian building 

Urutan  When (kapan) Dilaksanakan setelah 

selesai produksi 

Orang  Who (siapa) Yang bertanggung jawab 

karyawan produksi di 

bagian building 

Metode  How (bagaimana) Dengan memberikan 

tambahan/bonus kepada 

karywan produksi untuk 

membersihkan ruangan 

setelah bekerja supaya 

ruangan selalu bersih. 

Biaya/Manfaat How Much (berapa) Biaya yang dikeluarkan  

sebesar Rp 500.000 dalam 

sebulan. 

Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.15 rencana tindakan untuk cacat Dirty Mould  karena 

Media dengan melakukan tambahan bonus untuk satu karyawan produksi untuk 

membersihkan tempat kerja produksi supaya tempat produksi menjadi bersih dan 

tidak ada lagi kotoran yang menempel di ban yang membuat ban menjadi gagal 

produksi. 
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Tabel 4.16 Perencanaan Tindakan untuk Cacat Blown Ply karena Materials 

Jenis  5W+2H Deskripsi 

Tujuan Utama What (apa) Mendapatkan bahan baku ban 

bekas yang berkualitas 

Alasan Kegunaan Why (mengapa) Supaya perusahaan 

mendapatkan bahan baku yang 

berkualitas 

Lokasi  Where (dimana) Bagian produksi di CV Pusaka 

Jaya Ban Cirebon khusunya 

dibagian inspeksi 

Urutan  When (kapan) Dilakukan saat bahan baku  

diterima oleh perusahaan 

Orang  Who (siapa) Tanggung jawab diserahkan 

pada kepala produksi dan 

karyawan produksi bagian 

inspeksi 

Metode  How (bagaimana) Dengan cara melakukan 

evaluasi terhadap pemasok dan 

melakukan inspeksi dan 

memberikan tanda/kode pada 

bahan baku yang diperiksa 

Biaya/Manfaat How Much (berapa) Biaya yang dikeluarkan untuk 

memberi stiker kode bahan baku 

Rp.100.000 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.16 rencana tindakan untuk cacat Blown Ply dikarenakan 

materials adalah dengan cara melakukan evaluasi terhadap supplier/pemasok dan 

melakukan pemeriksaan bahan baku saat penerimaan bahan baku di pabrik, 

supaya bahan baku yang diperoleh bisa pantau oleh perusahaan apakah bahan 

baku tersebut memiliki kualitas baik atau tidak. 

 

 

 

Tabel 4.17 Perencanaan Tindakan untuk Cacat Blown Ply karena Manpower 
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Jenis  5W+2H Deskripsi 

Tujuan Utama What (apa) Meningkatkan kedisiplinan dan 

ketekunan karyawan bagian 

produksi 

Alasan Kegunaan Why (mengapa) Supaya karyawan bagian produksi 

menjadi lebih teliti 

Lokasi  Where (dimana) Dilaksanakan di CV PusakaJaya 

Ban Cirebon di bagian inspeksi 

bahan baku 

Urutan  When (kapan) Dilakukan saat bahan baku datang 

di perusahaan 

Orang  Who (siapa) Karyawan produksi vulkansir ban 

bagian inspeksi 

Metode  How (bagaimana) Memberikan pelatihan karyawan 

produksi untuk lebih fokus dan 

teliti dalam memilih bahan baku 

yang bagus. Dengan memberikan 

pelatihan oleh kepala produksi 

Biaya/Manfaat How Much (berapa) Tidak ada biaya yang 

dikeluarkankan karena kepala 

produksi sebagai pelatih  

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.17 rencana tindakan untuk cacat Blown Ply karena 

manpower adalah, dengan memberikan pelatihan konsentrasi dan ketelitian dalam 

bekerja supaya hasil kerja yang dilakukan karyawan sesuai dengan standar 

perusahaan. 
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Tabel 4.18 Perencanaan Tindakan untuk Cacat Blown Sidewall karena 

Methods 

Jenis   Deskripsi 

Tujuan Utama What (apa) Membuat prosedur kerja untuk 

seluruh karyawan produksi secara 

tertulis 

Alasan Kegunaan Why (mengapa) Agar karyawan produksi menaati 

dan memahami prosedur kerja yang 

benar 

Lokasi  Where (dimana) Dilaksanakan di CV Pusaka Jaya 

Ban Cirebon di bagian repair 

Urutan  When (kapan) Dilakukan saat proses pengerjaan 

repair ban vulkanisir 

Orang  Who (siapa) Tanggung jawab ini diserahkan 

kepada karyawan produksi bagian 

repair  

Metode  How (bagaimana) Kepala produksi memberikan standar 

prosedur kerja dan arahan kepada 

karyawan produksi bagian repair 

secara tertulis supaya tidak terjadi 

kesalah saat proses kerja 

Biaya/Manfaat How Much 

(berapa) 

Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 

50.000 untuk mencetak prosedur 

kerja secara tertulis 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.18 rencana tindakan untuk cacat Blown Sidewall karena 

Methods adalah dengan kepala produksi memberikan standar prosedur kerja 

secara tertulis untuk diberikan dan dilakukan oleh karyawan produksi, supaya 

tidak terjadi kesalahan prosedur kerja lagi. 
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Tabel 4.19 Perencanaan Tindakan untuk Cacat Blown Sidewall karena 

Manpower 

Jenis  5W+2H Deskripsi 

Tujuan Utama What (apa) Meningkatkan kedisiplinan dan 

ketelitian karyawan produksi 

dalam pengecekan ban bekas 

Alasan Kegunaan Why (mengapa) Supaya karyawan produksi lebih 

disiplin dan lebih teliti dalam 

bekerja dalam pengecekan ban 

bekas 

Lokasi  Where (dimana) Dilaksanakan di badian produksi 

inspeksi 

Urutan  When (kapan) Dilakukan saat bahan baku ban 

bekas sampai di pabrik 

Orang  Who (siapa) Karyawan produksi bagian 

inspeksi 

Metode  How (bagaimana) Kepala produksi memberikan 

pelatihan  dan penyuluhan 

kedisiplinan dan melatih 

ketelitian dalam bekerja untuk 

karyawan produksi bagian 

inspeksi 

Biaya/Manfaat How Much (berapa) Tidak ada biaya yang dikeluarkan 

karena kepala produksi sebagai 

pelatih langsung. 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.19 rencana tindakan untuk cacat Blown Sidewall karena 

Manpower dengan kepala produksi membeikan pelatihan dan penyuluhan 

kedisiplinan dan ketelitian dalam bekerja untuk karyawan produksi bagian 

inspeksi, pengawasan dilakukan seminggu sekali oleh kepala produksi untuk 

melatih kedisiplinan dan ketelitian dalam bekerja. 
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Tabel 4.20 Perencanaan Tindakan untuk Cacat Crack Sidewall karena 

Manpower 

Jenis  5W+2H Deskripsi 

Tujuan Utama What (apa) Meningkatkan skill karyawan 

produksi bagian repair dan skiving. 

Alasan Kegunaan Why (mengapa) Supaya karyawan produksi memiliki 

skill yang baik 

Lokasi  Where (dimana) Dilaksanakan di operator mesin repair 

dan skiving 

Urutan  When (kapan) Dilakukan saat proses kerja repair dan 

skiving sedang berlangsung. 

Orang  Who (siapa) karywan produksi bagian repair dan 

skiving dan yang bertanggung jawab 

kepala produksi 

Metode  How (bagaimana) Kepala produksi memberikan 

pelatihan untuk karyawan produksi 

bagian repair dan skiving untuk 

meningkatkan skill dalam memproses 

ban vulkanisir dengan memberikan 

arahan untuk memproses ban 

vulkanisir menjadi baik. 

Biaya/Manfaat How Much (berapa) Tidak ada biaya yang dikeluarkan 

karena pelatihan kerja diberikan 

langsung oleh kepala produksi. 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.20 rencana tindakan untuk cacat Crack Sidewall karena 

manpower adalah dengan melakukan pelatihan untuk karywan produksi bagian 

repair dan skiving yang dipimpin langsung oleh kepala produksi yang 

memberikan pelatihan dan memberikan masukan dan arahan yang benar untuk 

menghasilkan ban vulkanisir yang baik. Pelatihan diberikan untuk mengurangi 

produk cacat ban vulkanisir. 
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Tabel 4.21 Perencanaan Tindakan untuk Cacat Crack Sidewall karena 

Machine 

Jenis  5W+2H Deskripsi 

Tujuan Utama What (apa) Melakukan penjadwalan  

perawatan mesin curring. 

Alasan Kegunaan Why (mengapa) Supaya perawatan mesin 

curring menjadi lebih teratur 

Lokasi  Where (dimana) Dilaksanakan di bagian 

produksi curring 

Urutan  When (kapan) Dilaksanakan sebulan sekali 

untuk perawatan 

Orang  Who (siapa) Yang bertanggung jawab adalah 

bagian mekanik dan operator 

curring 

Metode  How (bagaimana) Melakukan penjadwalan 

melakukan service mesin secara 

teratur supaya mesin itu awet 

dan kerja mesin bisa maksimal 

Biaya/Manfaat How Much (berapa) Biaya yang dikeluarkan 

perusahaan Rp 500.000 untuk 

perwatan sebulan sekali 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.21 perencanaan tindakan untuk cacat Crack Sidewall 

karena Machine adalah dengan melakukan penjadwalan untuk melakukan service 

mesin secara rutin yang dilakukan oleh bagian mekanik sehingga dapat mencegah 

penurunan kinerja mesin yang mengakibatkan hasil dari produksi menjadi cacat. 
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4.2.5 Control 

Pada tahap yang terahkir, yang perlu dilakukan adalah pengawasan-

pengawasan terhadap rencana tindakan dalam meningkatkan kualitas pada 

ban vulkanisir di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon, sehingga hasilnya sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan dan keinginan konsumen. 

Tabel 4.22 Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol untuk Mengatasi 

Cacat Blown Tread 

Jenis Cacat Faktor 

Penyebab 

Rencana Tindakan Alat Kontrol 

Blown Tread Manpower a. memberikan 

pelatihan 

untuk 

ketelitian 

dalam 

bekerja 

b. memberikan 

pelatihan 

kerja untuk 

meningkatka

n skill 

a. Melakukan pelatihan 

yang diberikan langsung 

oleh kepala produksi 

untuk melatih ketelitian 

dengan cara melatih 

konsentrasi dalam 

bekerja dan kefokusan 

setiap seminggu sekali 

b. Melakukan pelatihan 

kepada karyawan 

produksi yang memiliki 

skill yang rendah yang 

diberikan secara langsung 

oleh kepala produksi 

Mechine  Melakukan 

perawatan mesin 

Chumber secara rutin 

Melakukan control dengan 

menghitung produk cacat Blown 

Tread karena mesin chamber 

setiap semiggu sekali dan 

menghitung tingkat sigma 

perusahaan 

Materials  Melakukan 

pengawasan dan 

pemilihan bahan 

baku dari supplier 

secara berkala 

Melakukan tindakan dengan 

menghitung produk cacat Blown 

Tread setiap 1 minggu dan 

menghitung presentase produk 

cacat setiap minggu dan 

menghitung tingkat sigma 

perusahaan 

Sumber :Data Primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.23 Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol untuk Mengatasi Dirty 

Mould 

Jenis Cacat Faktor 

Penyebab 

Rencana Tindakan Alat Kontrol 

Dirty Mould Manpower  Membuat shift jam 

kerja karyawan 

produksi 

Dengan membuat shift jam kerja 

karyawan produksi supaya 

karyawan tidak kelelahan dan 

mengakibatkan produk cacat 

Media  Dengan menunjuk 

satu karyawan 

untuk 

membersihkan 

tempat kerja  

Dengan menunjukan satu 

karyawan produksi untuk 

membersihkan tempat kerja lalu 

akan diberi bonus perusahaan 

setiap bulannya dan nantinya 

akan di evaluasi setiap 

minggunya apa kah mengurangi 

cacat Dirty Mould  

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Tabel 4.24 Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol untuk Mengatasi 

Blown Ply 

Jenis Cacat Faktor 

Penyebab 

Rencana Tindakan Alat Kontrol 

Blown Ply Materials  Melakukan evaluasi 

terhadap pemasok 

dan inspeksi 

Melakukan kontrol bahan baku 

dengan memberikan kriteria 

bahan baku sesuai standar 

perusahaan tetapkan dan 

melakukan pengecekan setiap 

minggunya untuk mengetahui 

apakah terjadi peningkatan 

kualitas atau tidak. 

Manpower Melakukan 

penyuluhan untuk 

meningkatkan 

ketelitian karyawan 

produksi 

Kepala bagian produksi 

memberikan pengawasan pada 

karyawan produksi saat sedang 

bekerja dan melakukan 

pengecekan ulang untuk 

menghindari terjadinya produk 

cacat Blown Ply  

Sumber ; Data Primer yang diolah (2018) 
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Tabel 4.25 Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol untuk Mengatasi 

Blown Sidewall 

Jenis Cacat Faktor 

Penyebab 

Rencana Tindakan Alat Kontrol 

Blown Sidewall Methods  Memberikan prosedur 

kerja kepada karyawan 

produksi secara tertulis 

dan disertai penjelasan 

secara singkat tentang 

prosedur kerjayang 

benar 

Setelah memberikan 

prosedur kerja tertulis 

kepada karyawan produksi, 

maka kepala produksi 

selanjutnya melakukan 

pengawasan kepada 

karyawan produksi dalam 

bekerja 

Manpower Meningkatkan ketelitian 

karyawan produksi 

dalam bekerja 

Kepala bagian produksi 

melakukan pengawasan-

pengawasan dan 

pengarahan kepada 

karyawan produksi saat 

bekerja dan melakukan 

pengecekan ulang supaya 

mengurangi produk cacat 

Blown Sidewall 

Sumber: Data Primer yang diolah (2018) 

Tabel 4.26 Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol untuk Mengatasi 

Crack Sidewall 

Jenis Cacat Faktor 

Penyebab 

Rencana 

Tindakan 

Alat Kontrol 

Dirty Mould Manpower  Memberikan 

pelatihan kepada 

karyawan 

produksi untuk 

meningkatkan 

skill dalam 

bekerja 

Kepala bagian produksi 

melakukan pengawasan-

pengawasan ketika karyawan 

produksi sedang bekerja untuk 

melihat apakah terjadi 

peningkatan dalam bekerja atau 

tidak 

Machines Melakukan 

perawatan mesin 

chumber secara 

rutin setiap 

bulannya 

Bagian mekanik melakukan 

service secara rutin setiap 

bulannya dan melakukan 

pengawasan kinerja mesin dalam 

kondisi normal atau tidak. 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 
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Langkah selanjutnya adalah membuat rancangan SOP produksi ban 

vulkanisir di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon adalah: 

1. Membentuk tim pembuatan SOP 

Disini perusahaan CV Pusaka Jaya Ban Cirebon membentuk tim 

pembuatan SOP terdiri dari : pemilik perusahaan, kepala produksi 

2. Pelajari proses bisnis perusahaan 

Dalam proses pengamatan ini catat data-data yang ditemukan dan 

pihak yang bertanggung jawab dalam proses tersebut seperti pemilihan ban 

bahan baku terlebih dahulu (ban bekas) yang masih bisa diproduksi, buffing 

yang bertanggung jawab bapak.Yono, proses skiving yang bertanggung 

jawab bapak Bayu, proses cementing yang bertanggung jawab bapak Sukir, 

proses building yang bertanggung jawab adalah bapak Ucok, proses repair 

yang bertanggung jawab adalah bapak Ahmad, proses enveloping yang 

bertanggung jawab adalah bapak Ahmad, proses curing yang bertanggung 

jawab adalah bapak Arif,proses yang terahkir pemeriksaan ahkir yang 

bertanggung jawab adalah bapak Arif. Semua kegiatan produksi memiliki 

tanggung jawab sendiri-sendiri tetapi masih tangung jawab kepala produksi 

yaitu bapak Arif 
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3. Menyusun alur kerja produksi ban vulkanisir atau Flow Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap proses produksi pada vulkanisir ban di CV Pusaka Jaya Ban 

yang dilakukan pertama kali adalah pemilihan ban bekas, ban harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu diantarannya adalah: 

KepalaProduksi 

(bpk.Arif) 

Pimpinan 

perusahaan 

(bpk Meico) 

Pemilihan 

bahan baku 

(bpk Aldi) 

Pemeriksaan 

ahkir 

(bp Arif) 

Skiving  

(bp Sukir) 

Cementing  

(bp bayu) 

Buffing  

(bpk Yono) 

Curing  

(bp Arif) 

Enveloping  

(bp Yono) 

Repair  

(bp Ahmad) 

Building  

(bp Ucok) 
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- Tahap 1: ban harus utuh (tidak pecah), benang/kawat dalam harus masih 

utuh. Pada tahap ini merupakan salah satu tahap penting untuk ban 

vulkanisir jadi dengan kualitas yang baik.  

- Tahapke-2 adalah proses (buffing) atau proses pengerokan ban dengan 

mesin, bahan ban bekas yang sudah di pilih sesuai standar maka tahap 

selanjutnya adalah ban bekas dikerok untuk mendapatkan permukaan ban 

yang kasar sebagai tempat ikatan matrial karet baru untuk melapisi ban.  

- Tahap ke-3 adalah (skiving)skiving adalah proses pengerokan ban secara 

manual menggunakan grenda tangan, cara ini dilakukan untuk pengerokan 

ban yang tidak bisa terjangkau oleh mesin pengerokan buffing.  

- Tahap ke-4 adalah (cementing) yaitu tahap mengisi bidang sesetan dan 

lubang dengan karet gum. Cara ini dilakukan supaya ban yang tidak rata 

dan berlubang untuk dilakukan perataan pada permukaan ban dengan 

menggunakan gum supaya ban terlihat rata dan tidak bergelombang. 

- Tahap ke-5 adalah (building) yaitu tahap pemasangan karet telapak baru 

ke ban yang ingin dipasang. Pada tahap ini adalah tahap penempelan ban 

dengan karet telapak baru dengan cara ban dan karet di press dengan 

mesin hingga menempel dengan erat. 

- Tahap ke-6 adalah (repair)yaitu ban yang sudah di tempel dengan karet 

baru maka dilakukan pengecekan pada ban apakah ada lubang atau tidak, 

jika ada lubang maka dilakukan repair atau penambalan supaya ban 

vulkanisir lebih terlihat rapi dan tahan lama. 

- Tahap ke-7 (enveloping)yaitu tahap pembungkusan ban yang sudah di 

tempel karet baru dengan menggunakan enveloping, enveloping digunakan 

untuk waktu curing berfungsi sebagai vakum udara yang ada di ban, 

karena sambungan ban dan karet baru jika terdapat angin didalamnya 

maka sambungan ban dan karet baru tidak dapat merekat secara kuat.  

- Tahap ke-8 (curing)pada tahap ini yang dilakukan adalah ban yang sudah 

ditempel dengan karet baru dan juga sudah dipasangkan envelopinglalu di 

masukan ke mesin chumberbertujuan untuk ban di panaskan atau di oven 

selama 3 jam dengan suhu 115 derajat celcius, bertujuan untuk gum/lem 
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pada ban dan sambungan karet/tread baru dapat matang atau merekat 

dengan sempurna.  

- Tahap ke-9 (pemeriksaan ahkir) tahap ini yang dilakukan adalah 

pemeriksaan setelah proses curing selesai, ban diperiksa secara ketat untuk 

melihat apakah ban vulanisir terjadi kecacatan atau tidak, pada tahap ini 

menentukan ban vulkanisir bisa dikirim ke pelanggan atau tidak. 

4. Review hasil penyusunan Flow Chartsetelah Flow Chart di review 

bersama oleh pemilik perusahaan bapak Meico dan kepala produksi bapak 

Arif dan menghasilkan SOPseperti di bawah ini 
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Tahap proses produksi pada vulkanisir ban di CV Pusaka Jaya Ban 

yang dilakukan pertama kali adalah pemilihan ban bekas, ban harus 

memenuhi syarat-syarat tertentu diantarannya adalah: 

- Tahap 1: ban harus utuh (tidak pecah), benang/kawat dalam harus masih 

utuh. Pada tahap ini merupakan salah satu tahap penting untuk ban 

vulkanisir jadi dengan kualitas yang baik.  

- Tahapke-2 adalah proses (buffing) atau proses pengerokan ban dengan 

mesin, bahan ban bekas yang sudah di pilih sesuai standar maka tahap 

selanjutnya adalah ban bekas dikerok untuk mendapatkan permukaan ban 

yang kasar sebagai tempat ikatan matrial karet baru untuk melapisi ban.  

- Tahap ke-3 adalah (skiving). Skiving adalah proses pengerokan ban 

secara manual menggunakan grenda tangan, cara ini dilakukan untuk 

pengerokan ban yang tidak bisa terjangkau oleh mesin pengerokan 

buffing.  

- Tahap ke-4 adalah (cementing) yaitu tahap mengisi bidang sesetan dan 

lubang dengan karet gum. Cara ini dilakukan supaya ban yang tidak rata 

dan berlubang untuk dilakukan perataan pada permukaan ban dengan 

menggunakan gum supaya ban terlihat rata dan tidak bergelombang. 

- Tahap ke-5 adalah (building) yaitu tahap pemasangan karet telapak baru 

ke ban yang ingin dipasang. Pada tahap ini adalah tahap penempelan ban 

dengan karet telapak baru dengan cara ban dan karet di press dengan 

mesin hingga menempel dengan erat. 

- Tahap ke-6 adalah (repair)yaitu ban yang sudah di tempel dengan karet 

baru maka dilakukan pengecekan pada ban apakah ada lubang atau tidak, 

jika ada lubang maka dilakukan repair atau penambalan supaya ban 

vulkanisir lebih terlihat rapi dan tahan lama. 

- Tahap ke-7 (enveloping)yaitu tahap pembungkusan ban yang sudah di 

tempel karet baru dengan menggunakan enveloping, enveloping 

digunakan untuk waktu curing berfungsi sebagai vakum udara yang ada 

di ban, karena sambungan ban dan karet baru jika terdapat angin 
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didalamnya maka sambungan ban dan karet baru tidak dapat merekat 

secara kuat.  

- Tahap ke-8 (curing)pada tahap ini yang dilakukan adalah ban yang sudah 

ditempel dengan karet baru dan juga sudah dipasangkan envelopinglalu 

di masukan ke mesin chumberbertujuan untuk ban di panaskan atau di 

oven selama 3 jam dengan suhu 115 derajat celcius, bertujuan untuk 

gum/lem pada ban dan sambungan karet/tread baru dapat matang atau 

merekat dengan sempurna.  

- Tahap ke-9 (pemeriksaan ahkir) tahap ini yang dilakukan adalah 

pemeriksaan setelah proses curing selesai, ban diperiksa secara ketat 

untuk melihat apakah ban vulanisir terjadi kecacatan atau tidak, pada 

tahap ini menentukan ban vulkanisir bisa dikirim ke pelanggan atau 

tidak. 

5. Simulasi SOP 

Jadi setelah SOP telah disusun oleh kepala produksi dan pimpinan 

perusahaan maka sebelum SOP diterapkan maka terlebih dahulu 

disimulasikan terlebih dahulu kepada karyawan produksi secara langsung 

untuk mengetahui hasil dari SOP yang sudah di susun oleh kepala produksi 

dan pimpinan perusahaan apakah sudah sesuai atau tidak. 

6. Evaluasi dan perbaikan. 

Setelah dilakukan simulasi SOP di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon tidak 

ditemukan masalah-masalah di lapangan maka tidak perlu dilakukan 

perbaikan-perbaikan dari penyusunan SOP . 

7. Approval SOP 

Langkah selanjutnya jika tidak ada lagi masalah dalam menyusun 

SOP maka langkah selanjutnya adalah meminta persetujuan dari pimpinan 

perusahaan CV Pusaka Jaya Ban Cirebon yaitu bapak Meico. 

8. Sosialisasi SOP 

Selanjutnya jika  SOP sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan 

CV Pusaka Jaya Ban Cirebon maka dilakukan sosialisasi kepada seluruh  

karyawan produksi di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon . 


