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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Perusahaan 

 Perusahaan Dagang (PD) Wonoagung Sejahtera merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang industri usaha perkayuan yang didirikan 

pada tahun 2000 dan mulai beroperasi sejak tanggal 25 Oktober 2001. PD 

Wonoagung Sejahtera berlokasi di Jalan Mayor Jendral Sungkono Kecamatan 

Kebomas Kabupaten Gresik merupakan anak perusahaan dari PT Kayu Merapi 

Internusa berlokasi di Jalan Raya Roomo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. 

PD Wonoagung Sejahtera difokuskan untuk memproduksi jenis kayu keruing 

sedangkan PT Kayu Merapi Internusa memproduksi jenis kayu kamper, 

keduanya tercatat resmi IUI (Ijin Usaha Industri) pada tahun 2001 di Pemerintah 

Kabupaten Gresik dan tahun 2010 di Kementerian Kehutanan Republik 

Indonesia serta tercatat resmi memiliki Sertifikat Legalitas Kayu pada tahun 

2014.  

 Tenaga kerja di PD Wonoagung Sejahtera terbagi menjadi tenaga kerja 

tetap atau karyawan kantor berjumlah 9 orang dan tenaga kerja tidak tetap atau 

karyawan produksi berjumlah 514 orang. Waktu produksi pabrik dimulai pukul 

07.30 sampai 15.30 namun untuk karyawan kantor sampai pukul 16.30 dengan 

waktu istirahat pukul 11.30 sampai 12.30, sedangkan untuk hari sabtu waktu 

produksi hanya sampai pukul 12.00. PD Wonoagung Sejahtera dapat 

memproduksi kayu sebanyak ± 30 m³ per hari dengan berbagai jenis produk.  

 PD Wonoagung Sejahtera memiliki 3 divisi yaitu divisi Plywood, Wood 

Working dan Particle Board. Produk utama PD Wonoagung Sejahtera adalah 

kayu bentukan (wood working) dengan ukuran tebal dan panjang yang 

bermacam-macam sesuai kebutuhan konsumen dengan bahan baku 

menggunakan jenis kayu keruing. Bahan baku kayu yang digunakan berasal dari 

luar seperti Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi serta dari dalam pulau jawa 

seperti Gresik, Pacitan, Pasuruan, Bojonegoro, Pacitan, dan lain-lain. PD 

Wonoagung Sejahtera juga menghasilkan kayu gergajian yang digunakan untuk 

industri bahan bangunan seperti kusen, reng, dan lainnya kemudian  dijual ke 

masyarakat.  

 PD Wonoagung Sejahtera  menghasilkan 900 m³ kayu bentukan per 

bulan, kayu bentukan ini sebagian besar diekspor ke negara Korea Selatan, 

Cina, Jepang, Thailand, Vietnam, Australia, dan Amerika Serikat. Proses 
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pemotongan kayu dilakukan berdasarkan pemesanan sebelumnya dengan 

tujuan pembuatan produk yang berbeda-beda sehingga setiap harinya sudah 

tersusun rencana produksi dengan ukuran pemotongan yang sudah ditentukan. 

Divisi Wood Working di PD Wonoagung Sejahtera  dilengkapi tempat 

pengeringan kayu alami dan pengeringan menggunakan mesin. PD Wonoagung 

Sejahtera  juga memiliki mesin untuk pewarnaan produk laminated parquet 

(lantai kayu), barecore sliced veneer (potongan kayu yang disusun dalam bentuk 

papan), panel pintu, plywood fancy (kayu lapis indah), plywood standart (kayu 

lapis biasa), dan lain-lain.  

4.2  Penerapan Six Sigma dalam Pengendalian Kualitas Produk 

 Tahap dalam penerapan six sigma untuk pengendalian kualitas produk di 

PD Wonoagung Sejahtera  adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pendefinisian (Define) 

 Tahap define mempunyai tujuan untuk mencari proses yang mempunyai 

konstribusi terbesar dalam penyebab kecacatan produksi kayu keruing di PD 

Wonoagung Sejahtera. Langkah dalam tahap pendefinisian adalah sebagai 

berikut: 

a. Mendefinisikan Peta Proses Operasi 

Langkah ini bertujuan untuk lebih mengetahui konsep produksi wood working 

kayu keruing. Menurut Sutalaksana (2006), peta proses operasi merupakan 

suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami 

bahan-bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan dari tahap 

awal sampai menjadi produk jadi atau komponen dan memuat informasi-

informasi yang diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut seperti waktu, material, 

tempat, alat dan mesin yang digunakan. Peta proses operasi yang 

menggambarkan proses produksi kayu keruing berupa kayu bentukan (wood 

working) pada PD Wonoagung Sejahtera Gresik digambarkan pada Lampiran 3. 

Tahapan proses produksi kayu keruing PD Wonoagung Sejahtera Gresik 

meliputi: 

1) Pembelahan 

Bahan baku awal berupa kayu log atau kayu gelondongan diturunkan di 

tempat penampungan bahan baku (logpond) lalu dimasukkan menggunakan 

forklift ke dalam mesin saw mill untuk dibelah bagian samping kanan, kiri, 

atas dan bawahnya dari kulit kayu dengan ukuran panjang kayu yang sama 

dengan ketebalan kayu 4-6 cm untuk mempermudah saat proses 
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pengeringan di dalam ruangan klin dry. Inspeksi yang dilakukan dalam 

proses ini adalah: 

a) Memeriksa kondisi bahan baku kayu gelondongan (log) 

b) Mengamati proses pembelahan  

c) Mencatat jumlah kayu log yang sudah dibelah 

d) Memeriksa kondisi mesin saw mill dan forklift sebelum dan sesudah 

dilakukan proses pembelahan agar mesin selalu dalam kondisi siap 

pakai.  

2) Pengeringan 

Kayu yang sudah dibelah lalu ditumpuk berdasarkan ketebalan kayu. Kayu 

paling tebal diletakkan paling bawah lalu disusun secara horizontal 

menggunakan ganjal dari jenis kayu yang sama tanpa ada cacat kayu 

dengan ketebalan 3 - 3,5 cm dan diberi jarak antar ganjal 60 – 90 cm agar 

sirkulasi udara dapat lancar dan merata. Tumpukan kayu tersebut 

dimasukan ke dalam ruangan klin dry yang terbuat dari alumunium dan 

isolasi glasswool dengan kapasitas ruangan 8-10 m³. Proses pengeringan 

dilakukan selama kurang lebih 12-18 hari dengan suhu pengeringan 50-80 

ºC sampai kadar air dalam kayu berkurang menjadi 10-14% agar sesuai 

dengan standar ekspor yang berlaku. Pada proses pengeringan ini dilakukan 

beberapa tindakan inspeksi adalah sebagai berikut: 

a) Memeriksa kondisi ruang pengeringan, alat bantu serta alat ukurnya 

b) Memperhatikan cara penumpukan kayu di dalam ruangan klin dry  

c) Memeriksa distribusi uap panas dimulai dengan suhu 50 ºC selama 

5-8 hari kemudian uap panas ditingkatkan sedikit demi sedikit hingga 

suhu 80 ºC 

d) Mengawasi selama 24 jam saat proses pengeringan untuk memantau 

perkembangan proses pengeringan serta memeriksa kestabilan suhu  

pada tungku pembakaran (boiler) tetap menyala 

e) Memeriksa bangunan yang akan digunakan sebelum dan setelah 

proses pengeringan, bangunan harus terlindung dari panas dan hujan 

(atap tidak bocor) serta ventilasi udara dalam ruangan baik. 

3) Pengetaman 

Kayu yang sudah kering, lalu diketam atau diserut sisi permukaan kayunya 

dengan mesin planer. Prinsip kerja mesin ini yaitu membersihkan dan 
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meratakan permukaan kayu sehingga permukaan kayu sama tinggi dan 

membuat sisi kayu bersudut 90º.  

4) Pemotongan 

Kayu yang telah diserut atau diketam, kayu dipotong sesuai sesuai pesanan 

dengan mesin crosscut. Inspeksi yang dilakukan saat proses pemotongan ini 

adalah:  

a) Memeriksa hasil pemotongan, apabila tidak mencapai ketentuan 

ukuran pemesanan dan melebihi batas toleransi ukuran maka akan 

ditandai  dengan kapur putih untuk memudahkan saat proses 

pengkelompokan berdasarkan grade produk. Batas toleransi ukuran 

pemotongan ditunjukan pada Tabel 4.1, ketentuan batas tersebut juga 

sudah mempertimbangkan berkurangnya ukuran kayu saat dihaluskan 

atau diserut kembali setelah proses pemotongan.  

Tabel 4.1 Toleransi Ukuran Kayu Gergajian PD Wonoagung Sejahtera  
No. Ukuran Baku   Toleransi 

1, Tebal :      ≤ 3 cm 
                 ˃ 3 cm 

≤ 3    mm 
≤ 6    mm 

2, Lebar :      ≤ 8 cm 
                 ˃ 8 cm 

≤ 3    mm 
≤ 6    mm 

3, Panjang :  ≤ 1,00 m 
                 ˃ 1,00 m 

≤ 2,5 cm 
≤ 5    cm 

(Sumber : PD Wonoagung Sejahtera, 2015) 

b) Memeriksa hasil potongan kayu yang terdapat cacat seperti mata 

kayu, lubang gerek, pingul, dan lain-lain. Setiap kayu yang terdapat 

cacat akan ditandai dengan kapur berdasarkan jenis cacat seperti 

pada Tabel 4.2 agar memudahkan saat dikelompokan atau proses 

grading. 

5) Penghalusan 

Kayu yang sudah terpotong sesuai ukuran pemesanan dihaluskan kembali 

samping kiri, kanan, atas, dan  bawahnya dengan mesin rip saw  supaya 

mempunyai bentuk yang rapi. Inspeksi saat proses penghalusan ini adalah: 

a) Mengamati proses penghalusan 

b) Memeriksa kondisi mesin 

c) Mengukur kembali ukuran kayu setelah dihaluskan. 

6) Pembentukan 

Pada tahap pembentukan (moulding) dengan mesin moulding dipasrah 

berdasarkan tebal lebarnya dan menentukan apakah ukuran terakhir sudah 

sesuai dengan ukuran pemesanan. Kayu bentukan pada proses ini terbagi 
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menjadi dua macam berdasarkan bahan bakunya yaitu kayu bentukan utuh 

yang bahan bakunya berasal dari kayu gergajian utuh, dan kayu bentukan 

sambung berasal dari kayu gergajian pendek yang disambung dengan 

papan sambung dan bilah sambung. 

7) Pengawetan 

Proses pengawetan dilakukan supaya saat produk digunakan konsumen 

tidak terserang serangga penggerek. Kayu dimasukkan ke tangki tertutup 

rapat lalu diberi tekanan 4 atmosphere 10-20 menit. Bahan pengawet tipe 

CCA (tembaga/ Cu, chroom/Cr, dan arsen/As) kemudian dimasukan sampai 

penuh lalu tekanan ditingkatkan sampai 7-8 atm selama 2 jam. Pengisapan 

udara (vakum) dilakukan dalam tangki dengan tekanan 60 cm/Hg selama ± 

10 menit untuk membersihkan permukaan kayu dari bahan pengawet. 

Inspeksi yang dilakukan pada proses pengawetan adalah: 

a) Mengawasi proses pengawetan 

b) Memeriksa tangki, alat, serta bahan pengawet sebelum dan setelah 

proses pengawetan dilakukan  

c) Memeriksa ukuran tekanan berdasarkan SOP yang berlaku. 

8) Pengelompokan 

Pada proses ini dilakukan pengelompokan jenis produk (grading) untuk 

melihat kualitas kayu, apakah termasuk grade A, grade B, atau grade C. 

Grade A adalah kualitas kayu terbaik sabagai produk ekspor. Grade B 

adalah kualitas kayu yang terdapat cacat namun masih bisa dipakai dan juga 

sebagai produk ekspor. Grade C adalah produk kualitas terendah, sudah 

tidak bisa digunakan sebagai produk ekspor sehingga dipasarkan ke pasar 

lokal dalam negeri. Standar masing-masing grade dapat dilihat pada Tabel 

4.2. Inspeksi pada proses pengelompokan ini adalah mengamati proses 

penelompokan, memeriksa cara penumpukan kayu dalam ruangan dan 

mencatat jumlah kayu pada masing-masing grade. 

9) Pengemasan  

Pengemasan dilakukan dengan meletakkan produk di atas pallet untuk 

kemudian siap dikirim ke konsumen. Apabila disimpan di gudang 

penyimpanan, kayu standar grade A dan B ditutup dengan lapisan pastik 

yang kedap air agar tetap terjaga kualitas kayu dalam waktu lama, 

permukaan kedua ujung sortimen (kayu yang sudah dipotong dengan ukuran 

tertentu) ditutup dengan flinkut atau cat agar air tidak masuk kembali melalui 
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kedua ujung tersebut. Penyimpanan kayu dilakukan dengan cara ditumpuk 

dengan cara penumpukan yang sama seperti pada proses pengeringan, 

kayu disusun secara horizontal lalu diberi ganjal pada setiap tumpukan, kayu 

dengan ketebalan di bawah 3 cm menggunkan ganjal dengan ketebalan 2 

cm dan diberi jarak antar ganjal 30 - 50 cm agar sirkulasi udara tetap lancar 

dan kualitas kayu tetap terjaga. Atap gudang penyimpanan kayu terbuat dari 

seng dan  terdapat dinding dengan ventilasi udara yang baik 

Tabel 4.2 Kategori mutu Pada Produksi Kayu Keruing PD.Wonoagung Sejahtera  
Jenis cacat Grade A Grade B Grade C 

Lubang Gerek 

(Lg) 

Tidak diperkenankan Diperkenankan, asal bukan 

Lgb/s gerombol (terdapat ˃ 

6 buah Lg) dan Lgb tembus 

Diperkenankan 

Pingul (Wane) Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan Diperkenankan 

Mata Kayu Sehat 

(Mks) 

Tidak diperkenankan Diperkenankan Diperkenankan 

Mata Kayu Busuk 

(Mkb) 

Tidak diperkenankan Diperkenankan, asal bukan 

Mkb tembus 

Diperkenankan 

Lubang Mata 

Kayu (Lmk) 

Tidak diperkenankan Diperkenankan, asal bukan 

Lmk tembus 

Diperkenankan 

Serat Miring  Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan Diperkenankan 

Retak/pecah Tidak diperkenankan Diperkenankan, asal bukan 

pecah terbuka dan belah. 

Diperkenankan 

Salah Potong 

(Miscut) 

Tidak diperkenankan Diperkenankan Diperkenankan 

Salah Bentuk 

(Warp)  

Tidak diperkenankan Tidak diperkenankan Diperkenankan 

(Sumber : PD Wonoagung Sejahtera, 2015) 

b. Identifikasi CTQ (Critical To Quality) 

 Identifikasi CTQ (Critical to Quality) dilakukan setelah mendefinisikan peta 

proses operasi. CTQ merupakan standar yang digunakan untuk menentukan 

suatu kecacatan produk. Tujuan identifikasi CTQ adalah untuk mengetahui 

penyebab terjadinya cacat dalam proses produksi kayu keruing di PD 

Wonoagung Sejahtera Gresik berdasarkan hasil pengamatan pada bulan 

September 2015. Jumlah defect berdasarkan aktivitasnya didapat dari awal 

proses hingga akhir proses produksi namun pengukuran cacat sudah dapat 

diketahui saat proses pemotongan yang secara khusus ditangani oleh staff 

bagian QC (Quality Control). Jumlah cacat yang diketahui kemudian 

dikelompokan (Grading) dalam 3 kategori mutu. Kategori-kategori mutu kayu 

keruing PD Wonoagung Sejahtera Gresik dapat dilihat pada Tabel 4.2. Cacat 

yang terjadi berdasarkan hasil keterangan dari laporan kualitas yang diperoleh 

dari bagian produksi dan QC PD Wonoagung Sejahtera Gresik terhadap 

ketidaksesuaian standar kualitas adalah sebagai berikut: 
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1) Lubang gerek  

 Lubang gerek (Lg) adalah lubang yang terdapat pada kayu yang 

disebabkan oleh serangan serangga penggerek atau kumbang ambrosia. 

Lubang gerek dapat mengurangi keindahan permukaan kayu, serta apabila 

terlalu menggerombol dan terlalu banyak dapat mengurangi kekuatan. Lubang 

gerek dibedakan atas tiga kelas ukuran, yaitu: 

a) Diameter ≤ 2 mm (0,2 cm) termasuk Lubang gerek kecil (Lgk). 

b) Diameter ≥ 2 mm – 5 mm termasuk Lubang gerek sedang (Lgs). 

c) Diameter ˃ 5 mm termasuk Lubang gerek besar (Lgb). 

2) Pingul (Wane) 

 Pingul adalah tidak sempurnanya sudut-sudut kayu gergajian (sudah 

dipotong) sehingga penampang lintang kayu gergajian yang mempunyai cacat 

tersebut memiliki sudut lebih dari empat. Penyebab pingul pada umumnya 

karena bagian permukaan yang bundar dari kayu bulat terikut pada kayu 

gergajian (proses pemotongan). Cacat pingul dapat mengurangi daya guna 

kayu karena sisi yang berpingul harus dibuang. 

3) Mata kayu (Knot) 

 Mata kayu adalah bagian dari cabang atau ranting yang dikelilingi oleh 

pertumbuhan kayu secara alami. Mata kayu disebabkan karena adanya 

cabang hidup yang terbenam dalam batang, sedangkan mata kayu lepas 

diakibatkan oleh cabang yang mati atau mata kayu yang muncul akibat 

cambium yang terbuka pada batang. Mata kayu menyebabkan berkurangnya 

sifat keteguhan kayu karena serat sekelilingnya tidak teratur, serta 

menyulitkan pengolahan, mempengaruhi permukaan kayu dan pengerjaan 

peghalusan. Mata kayu dibadakan sebagai berikut: 

a) Mata kayu sehat (Mks), yaitu mata kayu yang bebas dari pembusukan. 

b) Mata kayu tidak sehat (Mks), yaitu mata kayu yang sudah terserang 

penyakit (perubahan warna) tapi masih bernampang keras. 

c) Mata kayu busuk (Mkb), yaitu mata kayu yang mengalami 

pembusukan (kayunya lunak). 

d) Lubang mata kayu (Lmk), yaitu lubang yang diakibatkan oleh mata 

kayu yang lepas. 

4) Serat miring 

 Serat miring adalah serat kayu yang arahnya tidak sejajar dengan sumbu 

kayu atau terdapat penyimpangan serat dari sumbu kayu yang memanjang 
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searah di seluruh ketebalan kayu. Serat miring dapat mengurangi keteguhan 

kayu serta berpotensi mengalami penyusutan ke arah longitudinal lebih besar 

sehingga apabila dikeringkan kayu akan melingkar dan sulit memperoleh 

permukaan yang rata. 

5) Retak/pecah  

 Retak yaitu terpisahnya serat pada permukaan kayu yang lebar celahnya 

≤ 2 mm serta pada umumnya putus-putus dan tidak tembus. Cacat pecah 

terbagi menjadi 2 yaitu pecah tertutup (petup) dan pecah terbuka. Petup 

adalah terpisahnya serat pada permukaan kayu hingga bontos yang lebar 

celahnya ≤ 6 mm dan tidak menembus permukaan lainnya. Apabila  

menembus permukaan lainnya disebut pecah terbuka. Apabilah terpisahnya 

serat ˃ 6 mm baik tembus atau tidak maka disebut belah. Penyebab terjadinya 

retak maupun pecah pada umumnya karena bantingan, benturan, proses 

pengeringan terlalu cepat, dan terkadang karena terpotongnya saluran getah. 

Cacat retak dan pecah dapat mengurangi keindahan kayu serta 

mempengaruhi kekuatan dan daya guna kayu. 

6) Salah potong (Miscut) 

 Salah potong atau cacat ukuran yaitu bagian kayu yang tidak sesuai 

ukuran pemotongan dan melebihi toleransi ukuran lebih. Toleransi ukuran 

kayu gergajian di PD. Wonoagung Sejahtera dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Apabila hasil pemotongan kayu kurang dari 90% dari keseluruhan 

pemotongan maka perusahaan tersebut tidak lulus  uji partai gergajian 

sehingga perusahaan wajib melakukan pengukuran ulang 100%, sebab lulus 

uji partai gergajian merupakan syarat utama dalam pendirian usaha industri 

kayu. 

7) Salah bentuk (Warp) 

 Salah bentuk adalah penyimpangan bentuk yang disebabkan antara lain 

oleh pengeringan dan cara menggergaji atau pemotongan yang salah. 

Perubahan bentuk terjadi karena ketidakseimbangan antara penyusutan ke 

arah tangensial, radial, tranversal dan longitudinal. Cacat salah bentuk  

menyulitkan pengolahan sebab tebal maupun lebar kayu akan berkurang 

apabila cacat salah bentuk dihilangkan. Macam-macam cacat salah bentuk 

adalah: 

a) Lengkung (Spring), yaitu kayu melengkung menurut arah muka 

tebalnya. 
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b) Membusur (Bowing), yaitu kayu melengkung pada arah panjang. 

c) Memuntir (Twisting), yaitu melengkungnya kayu ke arah diagonal. 

d) Mencawan (Cuping), yaitu melengkungnya kayu pada arah lebar . 

e) Bentuk permata (Diamonding), yaitu bentuk bontos kayu yang semula 

berbentuk empat persegi, berubah menjadi bentuk permata (jajaran 

genjang). 

 Total dan jenis cacat yang dihasilkan dalam proses produksi kayu keruing 

PD Wonoagung Sejahtera Kabupaten Gresik pada bulan September 2015 

ditunjukkan pada Tabel 4.3. Kriteria karakteristik kualitas dalm six sigma yang 

menimbulkan kegagalan atau kecacatan terbanyak  disebut sebagai  CTQ 

potensial. Banyaknya CTQ potensial  harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum 

menentukan suatu output yang dikategorikan sebagai cacat. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan, cacat yang ditemukan adalah: 

1) Cacat alami, yaitu mata kayu sehat, mata kayu busuk, lubang mata kayu, 

pingul, dan serat miring. 

2) Cacat teknis, yaitu salah potong (miscut), salah bentuk (warp), dan retak 

atau pecah. 

Tabel 4.3 Jumlah Cacat pada Produksi Kayu Keruing PD Wonoagung Sejahtera  
No. Jenis Kesalahan Frekuensi 

Kesalahan 
(Pcs) 

Persentase 
Kesalahan (%) 

Persentase 
Kumulatif 

 (%) 

1 Lubang Gerek    1.659     6,03     6,03 
2 Pingul (Wane)      566     2,06     8,09 
3 Mata Kayu Sehat 14.463   52,61   60,70 
4 Mata Kayu Busuk   1.269     4,62   65,32 
5 Lubang Mata Kayu      248     0,90   66,22 
6 Serat Miring       499     1,82   68,04 
7 Retak/pecah   2.898   10,54   78,58 
8 Salah Potong (Miscut)   4.860   17,68   96,26 
9 Salah Bentuk (Warp)   1.026     3,73  100 

Total 27.492   

(Sumber : Data Primer Diolah, 2015)  

 Berdasarkan diagram pareto yang ditunjukkan pada Gambar 4.1 

menunjukkan bahwa CTQ yang paling berpotensi adalah mata kayu sehat (52,61 

%), miscut (17,68 %), retak atau pecah (10,54 %), dan lubang gerek (6,03 %). 

Prioritas utama untuk mendapatkan perbaikan adalah cacat teknis yang terdiri 

dari miscut (17,68 %), retak atau pecah (10,54 %), dan salah bentuk (3,73 %). 

Karena cacat yang dapat diperbaiki oleh PD Wonoagung Sejahtera adalah cacat 

teknis, maka diagram pareto dibuat lagi khusus untuk cacat teknis yang hasilnya 

ditunjukkan pada Gambar 4.2. Berdasarkan diagram pareto pada Gambar 4.2 

untuk cacat teknis, maka penyebab cacat terbanyak adalah salah potong dan 
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retak/pecah. Menurut Herjanto (2008), jika diaplikasikan dalam pengendalian 

mutu, prinsip pareto ini dapat berarti hanya sedikit faktor (20%) sebagai 

penyebab timbulnya mayoritas (80%) masalah, misalkan hanya 20% dari 

peralatan yang menyebabkan 80% terjadinya downtime (waktu menganggur 

karena kerusakan mesin). 

 
Gambar 4.1 Diagram Pareto Jumlah Cacat Produksi Kayu Keruing 
PD.Wonoagung Sejahtera, Kabupaten Gresik pada Bulan September 2015 

 
Gambar 4.2 Diagram Pareto Jumlah Cacat Teknis Produksi Kayu Keruing 
PD.Wonoagung Sejahtera, Kabupaten Gresik pada Bulan September 2015 

2. Tahap pengukuran (Measure) 

 Tahap pengukuran adalah tindakan lanjut dari proses define dan dapat 

juga diartikan sebagai tahap pengukuran level sigma. Pengukuran merupakan 

suatu tahap transisi kunci, berfungsi untuk menyaring masalah dan memulai 

meneliti akar masalah yang lebih memfokuskan pada luas masalah berdasarkan 



34 
 

ukuran proses dan atau output (Pande, dkk.2004). Langkah dalam tahap 

pengukuran adalah sebagai berikut: 

a) Penentuan dan pengambilan sampel 

Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan 

rumus Slovin (1) dari tiga jenis cacat yaitu cacat salah potong (a), 

retak/pecah (b) dan salah bentuk (c). Penentuan ukuran sampel adalah 

sebagai berikut: 

   
           

                      
                  

Tabel 4.4 Jumlah Proporsi Cacat Salah Potong (Miscut), Cacat Pecah/Retak 
dan Cacat Salah Bentuk (Warp) 

No. Tanggal  Jumlah  
Sampel 

(m³) 

Jumlah  
Cacat (m³) 

Proporsi 

Defect 

a  b c a b c 

1 07-09-2015 33,70 1,74 0,97 0,35 0,052 0,029 0,011 
2 08-09-2015 33,70 1,61 0,91 0,27 0,048 0,027 0,008 
3 09-09-2015 33,70 1,53 0,85 0,34 0,045 0,025 0,010 
4 10-09-2015 33,70 1,78 0,96 0,39 0,053 0,028 0,012 
5 14-09-2015 32,42 1,60 0,88 0,36 0,049 0,027 0,011 
6 15-09-2015 32,76 1,53 0,85 0,34 0,047 0,026 0,010 
7 16-09-2015 32,07 1,70 0,94 0,38 0,053 0,029 0,012 
8 17-09-2015 32,42 1,93 0,92 0,38 0,060 0,028 0,012 
9 21-09-2015 33,95 1,40 0,80 0,32 0,041 0,024 0,009 
10 22-09-2015 33,95 1,67 0,92 0,37 0,049 0,027 0,011 
11 23-09-2015 33,03 1,80 0,95 0,45 0,055 0,029 0,014 
12 28-09-2015 32,94 1,18 0,76 0,25 0,036 0,023 0,008 
13 29-09-2015 32,94 1,15 0,87 0,24 0,035 0,026 0,007 

Total 431,27 20,63 11,59 4,43    

(Sumber : Data Primer Dioalah, 2015)  

 Berdasarkan hasil penentuan ukuran sampel diperoleh besarnya sampel 

sebanyak 378,46 m³. Populasi dari penelitian ini adalah jumlah produksi 

kayu keruing PD Wonoagung Sejahtera pada tahun 2014 sebesar 7.029,37 

m³. Pengambilan sampel pada penelitian ini mengikuti pengambilan sampel 

yang dilakukan oleh PD Wonoagung Sejahtera. Hasil pengambilan sampel 

tersebut diperoleh sebanyak 431,27 m³ berdasarkan produksi kayu keruing 

pada bulan September 2015. Jumlah sampel data 431,27 m³ telah 

mencukupi karena melebihi jumlah sampel minimal sebanyak 378,46 m³. 

Hasil pengumpulan data cacat kayu dapat dilihat pada Tabel 4.3. Hasil 

pengumpulan data secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 4. Jumlah 

cacat salah potong (a) terbesar terjadi pada hari ke-8 sebanyak 1,93 m³ saat 

memproduksi kayu keruing dengan ukuran tebal 16,5 mm, lebar 110 mm, 

panjang 4200 dan 4500 mm. Jumlah cacat retak atau pecah (b) terbesar 

terjadi pada hari ke-1 sebanyak 0,97 m³ saat memproduksi kayu keruing 
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dengan ukuran tebal 15 mm, lebar 80 mm, dan panjang 3600 mm. Jumlah 

cacat salah bentuk (c) terbesar terjadi pada hari ke-11 sebanyak 0,45 m³ 

saat memproduksi kayu keruing dengan ukuran tebal 15 mm, lebar 131 mm, 

dan panjang 3900, 4200, dan 4500 mm. 

b) Uji Kenormalan Data 

 Uji kenormalan data dilakukan setelah untuk mengetahui data yang 

dikumpulkan berdistribrusi normal supaya data tersebut dapat dilakukan 

perhitungan berikutnya. Uji ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk 

menentukan kapabilitas proses pada tahap selanjutnya yang data harus 

berdistribusi normal (Ariestiana, 2010). Uji kenormalan datanya 

menggunakan uji normalitas Anderson-Darling dengan bantuan Minitab 14. 

Pengujian Anderson-Darling mempunyai kemampuan sama untuk 

mendeteksi bukan normalitas, sedangkan pengujian Kolmogorov-Smirnov 

adalah paling lemah dari ketiga macam pengujian tersedia (Muis, 2014).  

 

Gambar 4.3 Uji Kenormalan Data untuk Jumlah Cacat Salah Potong, Cacat 
Pecah/Retak dan Cacat Salah Bentuk 

 Berdasarkan hasil uji kenormalan data pada Gambar 4.3 menunjukkan 

bahwa dari pengujian kenormalan data Anderson-Darling (AD) pada level α 

sebesar 0,381 lebih besar dari P-value sebesar  0,347. Gambar 4.4, Gambar 

4.5 dan Gambar 4.6 dari masing-masing cacat teknis juga menunjukkan data 

yang diperoleh berdistribusi normal. Hal ini berarti tidak terjadi perbedaan 

yang signifikan antara data yang diuji dengan data normal baku sehingga 

data tersebut normal. Terdapat sedikit kecenderungan untuk data menjadi 
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lebih sedikit berada pada sisi-sisi distribusi atau data ekstrim (outlier) 

daripada distribusi normal karena titik-titik terkecil di atas garis dan titik 

terbesar di bawah garis. Data mengikuti distribusi normal jika p-value adalah 

kurang dari level α (Muis, 2014).  

 

Gambar 4.4 Uji Kenormalan Data untuk  Jumlah Cacat Salah Potong 

 

Gambar 4.5 Uji Kenormalan Data untuk  Jumlah Cacat Retak/Pecah 
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Gambar 4.6 Uji Kenormalan Data untuk  Jumlah Cacat Salah Bentuk 

c) Peta Kendali P 

 Peta kendali digunakan untuk menggambarkan proporsi cacat dari hari ke 

hari berdasarkan Tabel 4.3, secara lengkap pada Lampiran 4. Data defect 

diplotkan pada peta kendali, jika tidak ada data yang keluar dari UCL (batas 

kendali atas) dan LCL (batas kendali bawah) serta data tidak menunjukkan 

gejala penyimpangan maka dapat dikatakan proses produksi sudah 

terkendali. Jika ada data yang keluar dari batas-batas kendali maka proses 

dikatakan belum stabil. Tujuan utama pembuatan peta kendali untuk 

mendeteksi adanya penyebab khusus (special cause) dengan cepat yaitu 

dari data yang keluar dari batas kendali, sehingga dapat segera diambil 

tindakan perbaikan dengan cepat dengan ditindaklanjuti berdasarkan 

sumber dari penyebab khusus tersebut. Data yang berada di luar batas 

pengendalian merupakan jenis data yang tidak normal yang disebabkan oleh 

variasi penyebab khusus (Santoso, 2007). Perhitungan batas-batas diagram 

peta kendali p dengan menggunakan rumus (2), (3), dan (4) pada  produksi 

kayu keruing PD. Wonoagung Sejahtera, Kabupaten Gresik pada Bulan 

September 2015 adalah sebagai berikut: 

1) Cacat Salah Potong  

a) Perhitungan garis tengah (P) 
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b) Perhitungan UCL (Upper Control Limit) 

UCL  = P + 3    
      

 
   

  = 0,0478 + 3    
                 

      
   

  = 0,0786 

c) Perhitungan LCL (Lower Control Limit) 

LCL  = P - 3    
      

 
   

  = 0,0478 - 3    
                 

      
   

   = 0,0170 

 

Gambar 4.7 Peta Kendali p untuk Jumlah Cacat Salah Potong  

2) Cacat Retak atau Pecah 

a) Perhitungan garis tengah (P) 

   
  

  
  

        

         
        

b) Perhitungan UCL (Upper Control Limit) 

UCL  = P + 3    
      

 
   

  = 0,0269 + 3    
                 

      
   

  = 0,0503 

 

 

0 

0,01 

0,02 

0,03 

0,04 

0,05 

0,06 

0,07 

0,08 

0,09 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Cacat Salah Potong UCL P LCL 

III 

I 

II 

III 

II 

I 



39 
 

c) Perhitungan LCL (Lower Control Limit) 

LCL  = P - 3    
      

 
   

  = 0,0269 - 3   
                 

      
    

   = 0,0035 

 

Gambar 4.8 Peta Kendali p untuk Jumlah Cacat Retak/Pecah 

3) Cacat Salah Bentuk 

a) Perhitungan garis tengah (P) 

   
  

  
  

       

         
        

b) Perhitungan UCL (Upper Control Limit) 

UCL  = P + 3    
      

 
   

  = 0,0103 + 3    
                 

      
   

  = 0,0249 

c) Perhitungan LCL (Lower Control Limit) 

LCL  = P - 3    
      

 
   

  = 0,0103 - 3    
                 

      
   

   = - 0,0043 
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Gambar 4.9 Peta Kendali p untuk Jumlah Cacat Salah Bentuk 

4) Total Cacat Teknis 

 

Gambar 4.10 Peta Kendali p untuk Jumlah Total Cacat Teknis 

a) Perhitungan garis tengah (P) 

   
  

  
  

        

         
       

b) Perhitungan UCL (Upper Control Limit) 

UCL  = P + 3    
      

 
   

  = 0,085 + 3    
               

      
   

  = 0,1253 
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c) Perhitungan LCL (Lower Control Limit) 

LCL  = P - 3    
      

 
   

  = 0,085 - 3    
               

      
   

   = 0,0447 

 Gambar 4.7, Gambar 4.8, Gambar 4.9 dan Gambar 4.10 menjelaskan 

bahwa semua sampel sudah berada di antara garis kendali sehingga proses 

produksi dapat dikatakan terkendali. Suatu proses dikatakan stabil atau 

terkendali jika hasil dari kerja proses berada dalam batas-batas kendali 

statistik, jika ada penyimpangan atau data yang keluar dari batas kendali 

maka proses dikatakan belum stabil. Menurut Laksono (2013), ada beberapa 

kriteria peta kendali dianggap tidak terkendali (out of control) yaitu jika: 

a) Satu atau lebih poin terletak di luar batas kendali 

b) Terdapat 9 poin pada zona III ataupun di luarnya (pada bagian batas 

kendali yang sama) 

c) Terdapat 6 poin yang memiliki pola meningkat atau menurun secara 

berurutan 

d) Terdapat 14 poin yang memiliki pola naik dan turun  

e) Terdapat 2 atau 3 poin dalam zona I atau di luarnya (pada bagian batas 

kendali yang sama) 

f) Terdapat 4 atau 5 poin dalam zona II atau di luarnya 

g) Terdapat 15 poin pada zona III (pada kedua bagian batas kendali) 

d. Pengukuran DPMO (Defect Per Million Opportunies) dan Level Sigma 

 Tahap pengukuran selanjutnya adalah pengukuran kemampuan proses 

PD Wonoagung Sejahtera melalui pengukuran DPMO dan level sigma yeng 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana output akhir dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen. Hasil dari  pengukuran tingkat kemampuan proses dapat 

dijadikan dasar melakukan tindakan quality control atau pengendalian kualitas 

dari karakteristik output yang telah ditentukan. Kemampuan proses merupakan 

suatu ukuran kinerja proses kritis yang menunjukkan bahwa proses mampu 

menghasilkan spesifikasi produk sesuai dengan yang ditetapkan manajemen 

berdasarkan kebutuhan dan ekspentasi pelanggan (Syukron, 2013). 

 Hasil perhitungan yang ditampilkan pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa 

nilai DPMO sebesar 84.981,57 kemudian dikonversikan dengan melihat pada 

tabel konversi DPMO ke nilai sigma berdasarkan konsep motorolla seperti pada 
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Lampiran 1 sehingga diperoleh  nilai sigma sebesar 2,88. Nilai sigma 2,88 

mengindikasikan bahwa PD Wonoagung Sejahtera Gresik sudah mencapai 

kualitas kemampuan proses dari rata-rata industri di Indonesia yaitu sebesar 2,0 

sigma atau dengan nilai DPMO kurang dari 308.538. Namun untuk bersaing 

dengan luar negeri, PD Wonoagung Sejahtera Gresik masih sangat jauh 

tertinggal sebab standar kualitas industri kelas dunia harus mencapai level 6,0 

sigma atau dengan nilai DPMO 3,4 unit produk cacat yang dihasilkan dari 

1.000.000 kesempatan. Perusahaan yang memiliki kemampuan proses yang 

tinggi akan dapat menghasilkan produk cacat sedikit atau bahkan tidak ada 

(Evans, 2007). 

Tabel 4.5 Perhitungan nilai DPMO dan Nilai Sigma 
No. Tindakan Rumus Hasil 

1 Proses yang ingin 

diketahui 

Komplain Terbanyak Pemotongan 

2 Banyak unit yang 

diperiksa 

- 431,27 m³ 

3 Banyak unit yang 

cacat 

Hasil Pengukuran 36,65 m³ 

4 DPO 
     

     

                     
 

0,08498 

5 DPMO                      84.981,57 

6 Konversi nilai DPMO 

ke dalam nilai sigma 

Tabel Konversi 2,88 sigma 

(Sumber : Data Primer Diolah, 2015)  

e. Kapasibilitas Proses (Capability Process) 

 Pengukuran kapabilitas proses dilakukan untuk mengetahui kondisi 

perusahaan, apakah kelayakan suatu proses dalam menghasilkan produk sudah 

sesuai atau tidak, serta untuk mengetahui nilai indeks kapabilitas dari 

perusahaan. Penentuan nilai kapabilitas proses untuk sampel dengan data 

atribut dapat dilihat dari % final yield yang dihasilkan dari proses tersebut yang 

dihitung dengan menggunakan rumus (8) yaitu: 

Final Yield     = 100% - ( 
            

               
        ) 

  = 100% - ( 
      

      
        )  

 = 100% - 8,5% 

 = 91,5% 

 Hasil perhitungan menunjukan bahwa final yield persentase cacat salah 

potong (miscut), cacat retak atau pecah dan cacat salah bentuk (warp) yang 

ditemukan pada proses produksi kayu keruing PD Wonoagung Sejahtera Gresik 

khususnya pada proses pemotongan terjadi  sebesar 0,8498 atau 91,5%. Hasil 
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tersebut berdasarkan tingkat kualitas sigma pada Tabel 2.3 menyimpulkan 

bahwa kapabilitas proses PD Wonoagung Sejahtera Gresik sudah baik karena 

memenuhi standar final yeald Indonesia. Suatu proses dikatakan sudah baik 

apabila nilai % final yeald ≥ 99,73% untuk standar Internasional dan % final yield 

≥ 69,15% untuk standar Indonesia (Muis, 2011). 

3. Tahap Analisis (Analyze) 

 Tahap analyze merupakan tahap penentuan stabilitas dan kapabilitas 

terhadap proses produksi yang menyebabkan terjadinya produk cacat di PD 

Wonoagung Sejahtera Gresik. Data yang didapatkan pada tahap measure 

dianalisis sehingga diketahui akar permasalahannya dengan menggunakan 

diagram sebab akibat. Langkah dalam tahap analisis adalah sebagai berikut: 

a. Diagram Sebab Akibat (Cause and Effect Diagram) 

 Diagram sebab akibat atau fishbone digunakan untuk menetapkan 

penyebab masalah terjadinya defect yakni dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyebabnya melalui kegiatan brainstorming dengan pihak perusahaan. 

Berdasarkan diagram pareto pada Gambar 4.2 untuk cacat teknis, terdapat dua 

jenis cacat teknis terbesar melebihi 80% yaitu cacat salah potong (miscut) dan 

cacat retak/pecah. Diagram sebab akibat dari kedua cacat tersebut secara jelas 

dapat dilihat pada Gambar 4.11 dan Gambar 4.12. Faktor-faktor penyebab 

terjadinya cacat salah potong (miscut) dan retak/pecah adalah sebagai berikut: 

1) Cacat Salah potong 

 

Gambar 4.11  Diagram Sebab Akibat Cacat Salah Potong  
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a) Faktor manusia atau operator yaitu: 

1) Kurangnya ketelitian saat proses pemotongan sesuai ketentuan dengan 

batas toleransi 3-6 mm dan panjang 2,5-5 cm menjadi penyebab terjadinya 

cacat salah ukuran (miscut) serta kurangnya ketelitian saat pemotongan 

kayu bulat (log), hal ini disebabkan bagian permukaan yang bundar dari 

kayu bulat terikut saat proses pemotongan sehingga potongan kayu 

mengalami cacat pingul yang sangat tidak diperkenankan karena 

menyebabkan ukuran potongan tidak terpenuhi sesuai ketentuan dan dapat 

mengurangi dana guya kayu. 

2) Kelelahan tenaga kerja langsung produksi berpengaruh pada proses 

pemotongan sesuai ukuran pemotongan yang ditentukan. Tenaga kerja 

langsung produksi membutuhkan istirahat yang cukup sebab jika kelelahan 

terjadi maka akan berakibat tidak tercapainya target ukuran pemotongan 

yang ditentukan sehingga perusahaan harus memberikan waktu istirahat 

per harinya kurang lebih 1 jam. 

3) Kurangnya pengawasan kerja khususnya pada tenaga kerja langsung 

proses pemotongan (bukan tenaga kerja kantor) sehingga mengakibatkan 

ketidakdisiplinan pekerja proses pemotongan sesuai ketentuan. Salah satu 

cara  dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja di perusahaan adalah 

dengan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap unit 

kerjanya dalam rangka mencapai tingkat efisiensi dan efektifitas mksimal 

untuk menunaikan tugas organisasi (Sayuti, 2012). 

b) Faktor mesin yaitu kondisi mesin yang sudah berusia (usang) juga 

berpengaruh terhadap hasil ukuran pemotongan, sehingga perlu proses 

perawatan (maintenance) yang maksimal sebab jika mesin tidak dirawat 

akibatnya ketajaman mata pisau dalam mesin akan berkurang. Hal yang 

perlu dilakukan berkaitan dengan faktor mesin atau alat adalah memperbaiki 

kinerja pada mesin atau alat dengan dilakukan perawatan secara maksimal 

sehingga alat dapat bekerja secara maksimal (Assauri, 2008). 

c) Faktor material yaitu variasi kualitas bahan baku kayu keruing berupa cacat 

alami yang ditemukan seperti terdapat cacat mata kayu busuk, lubang mata 

kayu, pingul dan lubang gerek besar sehingga saat dipotong akan 

mempengaruhi hasil pemotongan sesuai ukuran pemotongan yang 

ditentukan. Cacat alami merupakan cacat yang timbul karena faktor genetik 

tanaman yang sulit untuk dihilangkan. Menurut Dumanauw (2007), Cacat 



45 
 

alami pada kayu disebabkan oleh pemeliharaan hutan yang kurang baik, 

penebangan pohon yang salah, pembagian batang yang keliru, cara 

menggergaji yang keliru serta cara pengeringan kayu yang tidak sesuai, 

sehingga kerusakan-kerusakan tersebut akan mengurangi mutu dan nilai 

pakai kayu untuk penggunaan tertentu secara maksimal. 

2) Cacat Retak/Pecah 

 

Gambar 4.12  Diagram Sebab Akibat Cacat Retak/Pecah  

a) Faktor manusia yaitu: 

1) Kurangnya pengawasan kerja khususnya pada proses produksi secara 

langsung (bukan tenaga kerja kantor) sehingga mengakibatkan 

ketidakdisiplinan pekerja seperti kayu retak atau pecah karena bantingan 

atau benturan saat proses penumpukan kayu.   

2) Kelelahan tenaga kerja langsung produksi berpengaruh pada hasil 

penumpukan kayu yang benar. Tenaga kerja langsung produksi 

membutuhkan istirahat yang cukup sebab jika kelelahan terjadi maka 

akan berakibat retak atau pecahnya permukaan kayu akibat bantingan 

atau benturan saat penumpukan sehingga perusahaan harus 

memberikan waktu istirahat per harinya kurang lebih 1 jam. 

b) Faktor mesin yaitu setting mesin, apabila tidak sesuai akan berpengaruh 

terhadap kualitas yang dihasilkan. Setting mesin harus benar-benar sesuai 

terutama mesin yang berhubungan langsung dengan proses pengeringan, 

Cacat 

Retak/Pecah 

Kurang nya 
pengawasan 
kerja  

Kelelahan 

Manusia 

Proses pengawetan 
kurang maksimal 

Kondisi gudang  
penyimpanan 
belum memadai 

Lingkungan 

Mesin 

Setting mesin 
tidak sesuai 



46 
 

apabila suhu terlalu panas dapat menyebabkan permukaan kayu menjadi 

pecah atau retak sehingga perlu pengawasan setting mesin sesuai ukuran 

suhu yang digunakan sebab mesin-mesin tersebut pengoperasiannya 

bersifat otomatis dan semi otomatis.  

c) Faktor lingkungan yaitu: 

1) Pengawetan kayu yang kurang maksimal menyebabkan terjadinya cacat  

berupa lubang gerek yang termasuk cacat biologis disebabkan oleh 

serangan serangga penggerek, kumbang ambrosia atau jamur, apabila 

lubang gerek terlalu menggerombol maka dapat mengurangi kekuatan 

kayu sehingga kayu akan mudah pecah. Pengawetan remanen atau 

sementara (prophylactis treatment) bertujuan menghindari serangan 

perusak kayu basah (baru ditebang) anatara lain blue stain, bubuk kayu 

basah, dan serangga dengan bahan pengawet seperti NaPCP (Natrium 

Penthahlor Phenol), Gammexane, dan Borax (Martawijaya, 2005). 

2) Kondisi gudang penyimpanan produk (sudah dipotong sesuai ukuran) 

kurang memadai seperti sirkulasi udara yang kurang lancar sehingga 

mempengaruhi tingkat kekeringan kayu yaitu kayu menjadi kurang kering 

dan akan mudah pecah karena bantingan dan benturan. Posisi tanah 

bangunan gudang penyimpanan yang kurang miring sedikit 1 lantai juga 

berpengaruh terutama saat musim hujan karena air hujan akan tergenang 

dan membasahi kayu sehingga pembersihan ruangan sangat perlu 

diperhatikan.  

b. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

 Langkah selanjutnya setelah penyebab-penyebab timbulnya cacat pada 

proses pemotongan teridentifiksi maka langkah anaisa selanjutnya adalah 

menganalisa kegagalan proses yang potensial dan mengevaluasi prioritas resiko 

untuk membantu menentukan tindakan yang sesuai pada tahap perbaikan. 

Analisa kegagalan potensial dilakukan dengan metode FMEA (Failure Modes 

Effect Analysis). FMEA adalah suatu alat yang secara sistematis mengidentifikasi 

akibat atau konsekuensi dari kegagalan sistem atau proses, serta mengurangi 

atau mengeliminasi peluang terjadinya kegagalan (Syukron, 2013). Setiap 

penyebab dari masalah perusahaan dicari nilai RPN-nya, nilai RPN tersebut 

disusun dari nilai terbesar hingga terkecil. Nilai dari tiap item jenis kegagalan 

tersebut didapat dari hasil brainstorming dengan pihak perusahaan yang terkait 

dengan proses. Rekomendasi table action for failure  kemudian dibuat sebagai 
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usulan tindakan perbaikan untuk masalah-masalah yang terjadi di perusahaan. 

Hasil FMEA dan tabel rekomendasi untuk usulan perbaikan dapat dilihat pada 

Lampiran  5 dan Lampiran 6. Menurut Evans (2007), bahwa dalam menjalankan 

FMEA terdapat 3 variabel utama adalah sebagai berikut: 

1. Severity, yakni rating yang mengacu pada besarnya dampak serius dari suatu 

potential failure mode. 

2. Occurence, yakni rating yang mengacu pada berapa banyak frekuensi 

potential failure mode. 

3. Detection, yakni rating yang mengacu pada kemungkinan metode deteksi 

yang sekarang dapat mendeteksi potential failure mode sebelum produk 

tersebut dirilis untuk produksi. 

 Hasil FMEA pada Lampiran 5 menunjukan bahwa jenis kegagalan 

pertama yang perlu diperbaiki adalah ukuran pemotongan tidak sesuai (miscut),  

terdapat  sisi kayu yang berpingul dan pecah. Jenis kegagalan selanjutnya yang 

perlu diperbaiki adalah proses pengeringan kurang berjalan dengan baik dan 

terdapat kayu yang retak. Jenis kegagalan peringkat ke tiga  adalah kayu pecah 

karena terdapat lubang gerek akibat serangan seranga. Berdasarkan hasil 

perhitungan FMEA dari nilai RPN, penyebab-penyebab kegagalan terjadinya 

cacat salah potong (miscut) dan cacat pecah atau retak adalah sebagai berikut: 

1) Keteledoran tenaga kerja saat proses pemotongan dengan nilai RPN 

tertinggi sebesar 80 menyebabkan ukuran pemotongan tidak sesuai 

(miscut),  terdapat  sisi kayu yang berpingul dan pecah. Nilai RPN tersebut 

antara lain dari tingkat keparahan (severity) yaitu kemungkinan produk 

dikembalikan ke produsen, frekuensi kejadian (occurence) berskala 1 dalam 

1.000 (kegagalan akan jarang terjadi), dan perkiraan deteksi (detection) yaitu 

inspeksi yang sangat hati-hati dengan menggunakan indera manusia.  

2) Mesin-mesin pemotongan yang berusia (usang) dengan nilai RPN 60 

menyebabkan ukuran pemotongan tidak sesuai (miscut),  terdapat  sisi kayu 

yang berpingul dan pecah. Nilai RPN tersebut terdirir dari tingkat keparahan 

(severity) yaitu kemungkinan produk dikembalikan ke produsen, tingkat 

frekuensi kejadian (occurence) berskala 1 dalam 400 (kegagalan agak 

mungkin terjadi), dan perkiraan deteksi (detection) yaitu memerlukan 

inspeksi. 

3) Penyetingan mesin tidak sesuai dengan nilai RPN sebesar 45 menyebabkan 

proses pengeringan kurang berjalan dengan baik dan terdapat kayu yang 
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retak. Nilai RPN tersebut terdirir dari tingkat keparahan (severity) yaitu 

menimbulkan gangguan pada konsumen tetapi tidak kehilangan fungsi 

utamanya, frekuensi kejadian (occurence) berskala 1 dalam 400 (kegagalan 

agak mungkin terjadi), dan perkiraan deteksi (detection) yaitu memerlukan 

inspeksi.  

4) Sirkulasi udara dalam gudang penyimpanan kurang memadai dengan nilai 

RPN sebesar 32 menyebabkan proses pengeringan kurang berjalan dengan 

baik dan terdapat kayu yang retak. Nilai RPN tersebut terdiri dari tingkat 

keparahan (severity) yaitu kemungkinan produk dikembalikan ke produsen, 

frekuensi kejadian (occurence) berskala 1 dalam 1.000 (kegagalan akan 

jarang terjadi), dan perkiraan deteksi (detection) yaitu jelas bagi indera 

manusia. 

5) Proses pengawetan kurang maksimal dengan nilai RPN sebesar 24 

menyebabkan kayu pecah karena terdapat lubang gerek akibat serangan 

serangga. Nilai RPN tersebut terdiri dari tingkat keparahan (severity) yaitu 

gangguan kecil pada konsumen, frekuensi kejadian (occurence) berskala 1 

dalam 1.000 (kegagalan akan jarang terjadi), dan perkiraan deteksi 

(detection) yaitu memerlukan inspeksi.  

6) Pengawasan kerja kurang ketat dengan nilai RPN sebesar 16 menyebabkan 

ukuran pemotongan tidak sesuai (miscut) terdapat  sisi kayu yang berpingul 

dan pecah. Nilai RPN tersebut terdiri dari tingkat keparahan (severity) yaitu 

kemungkinan produk dikembalikan ke produsen, frekuensi kejadian 

(occurence) berskala 1 dalam 20.000 (kegagalan akan jarang terjadi), dan 

perkiraan deteksi (detection) yaitu jelas bagi indera manusia.  

 Berdasarkan hasil penilaian RPN pada FMEA di Lampiran 5, pengurutan 

penyebab kegagalan dengan nilai terbesar menjadi prioritas utama untuk 

dilakukan tindakan perbaikan terlebih dahulu. Penyusunan niilai RPN mode 

kegagalan dari yang terbesar sampai yang terkecil maka akan mampu 

menentukan mode kegagalan mana yang paling kritis sehingga perlu melakukan 

tindakan perbaikan pada mode kegagalan tersebut (Gaspersz, 2005). Hasil 

FMEA menunjukkan prioritas utama untuk segera dilakukan tindakan perbaikan 

adalah keteledoran atau kelalaian tenaga kerja saat proses pemotongan 

menyebabkan ukuran pemotongan tidak sesuai (miscut) dari ukuran toleransi, 

dan terdapat  sisi kayu yang berpingul akibat kurang ketelitian pemotongan 

bagian permukaan kayu yang bundar terikut. Menurut Hawley (2006), jika pada 
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kenyataannya  karyawan tersebut memang mempunyai kebiasaan lalai, 

memindahkannnya seringkali merupakan solusi yang bagus. 

 Berdasarkan Lampiran 6, usulan perbaikan yang dapat diberikan kepada 

PD Wonoagung Sejahtera Gresik dari analisis penyebab keragaman cacat 

produksi kayu keruing untuk memperkecil jumlah defect pada proses produksi 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Dilakukan lulus uji partai kayu gergajian secara periodik oleh perusahaan 

(setahun sekali) yaitu dianggap lulus apabila tebal, lebar dan panjangnya 

tidak melebihi ukuran toleransi dan hasilnya ≥ 90%, apabila kurang maka 

perusahaan wajib mengevaluasi dengan memberikan pelatihan dan 

melakukan pengukuran ulang 100% dengan pengawasan yang ketat. 

2. Dilakukan perawatan (maintenance) dengan pembersihan dan pengecekan 

setiap harinya saat akan melakukan pemotongan bahan baku untuk 

menghindari kemacetan atau ketidaktajaman pisau. Jika mesin rusak segera 

memanggil orang bengkel (mekanik) supaya ditangani langsung. Perawatan 

perlu dilakukan secara periodik untuk mencegah terjadinya kerusakan fatal 

yang mendadak yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses produksi 

(Wibowo, 2007). 

3. Perlu dilakukan pengawasan dalam melakukan setting mesin dryer dengan 

penegasan standarisasi ukuran suhu yang digunakan. 

4. Perlu dilakukan pembenahan dalam gudang penyimpanan, terutama pada 

gudang penyimpanan kayu grade A dan grade B dengan menambahkan 

ventilasi udara secukupnya karena gudang penyimpanan yang digunakan 

perusahaan terlalu tertutup, pertukaran udara hanya mengalir ketika pintu 

keluar masuk dibuka. Berdasarkan SNI 03-6572-2001, jumlah bukaan 

ventilasi tidak kurang dari 5% terhadap luas lantai ruangan. Apabila luas 

gudang 10.000 m2 maka luas ventilasi minimal 500 m2. 

5. Perlu pengawasan dan penegasan dalam standarisasi pemberian bahan 

pengawet kayu. 

6. Pengawasan saat pemotongan bahan baku dan pengawasan terhadap 

tenaga kerja diperketat dengan cara memeriksa secara langsung proses 

pemotongan kemudian mengevaluasi hasilnya. Pengawasan terhadap kerja 

para karyawan berfungsi untuk merealisasikan apa yang tertuang dalam 

rencana perusahaan yang telah ditetapkan (controlling) (Pardamean, 2009). 



50 
 

 Penelitian ini dilakukan hingga fase analyze hanya sebatas memberikan 

usulan perbaikan. Peningkatan kualitas produk dan kinerja pada PD Wonoagung 

Sejahtera selanjutnya dapat dilakukan sendiri berdasarkan hasil analisis six 

sigma. Metode perbaikan dengan six sigma harus dilakukan secara berulang-

ulang hingga mencapai level 6 sigma dengan hanya menghasilkan 3,4 produk 

defect dari 1 juta kesempatan. Six sigma merupakan sebuah konsep bisnis yang 

berusaha untuk menjawab permintaan pelanggan terhadap kualitas yang terbaik 

dan proses bisnis yang tanpa cacat (Syukron, 2013). 


