
BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1 Profil Perusahaan

CV. Multi Karya Prima adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri

yang memproduksi pagar beton (panel). Ukuran panel yang diproduksi adalah

lebar = 5 cm, tinggi = 40 cm dan panjang = 225 cm. Perusahaan ini berada di

Jalan. Kijang Putih Garuda Sakti KM 6 Pekanbaru. Secara geografis perusahaan

ini jauh dari pemukiman warga, namun direktur utama perusahaan yang dipegang

oleh Bapak Najmi mengharapkan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan

lain.

4.1.1 Stuktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu bagian organisasi

internal yang pentingdan merupakan salah satu fungsi dari manajemen perusahaan

itu sendiri.Struktur organisasi adalah wadah untuk menghubungkan komunikasi

antara bagian satu dengan bagian lainnya baik secara vertikal maupun secara

horizontal mengenai pekerjaan masing-masing bagian demi tercapainya tujuan

organisasi ataupun perusahaan.

Dengan melakukan pemilihan serta penentuan struktur organisasi yang

tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan maka pencapaian

tujuan perusahaan akan lebih terarah. Fungsi struktur dalam sebuah organisasi

adalah memberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi anggotanya

untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus dikerjakan, berkonsultasi

atau tanggung jawab terhadap kegiatan produksi, sehingga proses kerjasama

menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan perencanaan

yang telah ditetapkan sebelumnya.
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Struktur organisasi setiap perusahaan berbeda-beda, karena struktur

organisasi perusahaan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan perusahaan itu

sendiri, kemampuan dari setiap karyawan dalam perusahaan, dan kebijaksanaan

dari sudut manajemen perusahaan. Selain itu, dengan struktur organisasi yang

jelas dan baik maka akan dapat diketahui sampai dimana wewenang dan tanggung

jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya

struktur organisasi dapat diperoleh gambaran mengenai susunan organisasi, uraian

pekerjaan dari setiap bagian-bagian yang ada dalam perusahaan serta

sistemkoordinasi antar bagian sehingga aktivitasnya dapat dilakukan dengan baik

dan benar.

Adapun struktur organisasi padaCV. Multi Karya Prima adalah sebagai

berikut:

Sumber: CV. Multi Karya Prima

Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. Multi Karya Prima Pekanbaru

Berdasarkan struktur organisasi diatas, adapun tugas masing-masing

bagian dalam organisasi tersebut adalah:
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1. Pemilik Pabrik/Owner

Pemilik pabrik adalah orang yang mendirikan usaha. Tugas pemilik pabrik

adalah:

a. Membuat dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan

kegiatan pabrik.

b. Menerima laporan penjualan.

c. Menerima laporan kas

2. Manajer Oprasional

Manejer operasional merupakan orang yang bertugas memimpin kegiatan

harian pabrik, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional pabrik.

Tugas manajer operasional adalah sebagai berikut:

a. Membantu pimpinan dalam mengkoordinir dan mengawasi kegiatan

operasional perusahaan.

b. Bertanggung jawab atas segala dokumen yang berhubungan dengan

arus barang masuk dan keluar barang di gudang.

c. Melakukan pemesanan bahan baku dan mengawasi ketersediaan bahan

baku di pabrik.

d. Memberi pengarahan, membina dan mengawasi kegiatan karyawan

yang ada di pabrik.

e. Mengupayakan agar tingkat produktivitas dapat sesuai dengan target.

3. Kepala Bagian Produksi

Kepala bagian produksi merupakan orang bertanggung jawab terhadap

kegiatan produksi di pabrik. Adapun tugas dari kepala bagian produksi

adalah sebagai berikut:

a. Mengawasi kegiatan produksi dari awal produksi sampai rotimsiap

dipasarkan.

b. Membantu manajer operasional dalam hal ketersediaan bahan baku

produksi.

c. Melakukan pemeliharaan mesin-mesin dan peralatan produksi secara

berkala.
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4. Karyawan Bagian Raw Material

Karyawan bagian raw material memiliki tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan baku dari gudang.

b. Menyiapkan peralatan.

5. Karyawan Bagian Proses

Karyawan bagian proses memiliki tugas sebagai berikut:

a. Menyiapkan percetakan

b. Membuat rangka tulang.

c. Melakukan pengecoran.

6. Adm Keuangan dan Penjualan

Adm keuangan dan penjualan merupakan orang yang bertanggung jawab

terhadap administrasi keuangan dan penjualan pada pabrik.

Adapun tugas dari kepala bagian Adm keuangan dan penjualan adalah

sebagai berikut:

a. Membuat laporan keuangan pabrik.

b. Menerima laporan penjualan dari kasir.

c. Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran pabrik.

4.1.2 Sistem Kerja

CV. Multi Karya Prima merupakan pabrik memproduksi panel yang

proses produksinya berlangsung 7 jam - 9 jam kerja normal selama 1 hari yang

terdiri dari 3 shift. Shift 1 mulai dari pukul 08:00-10:00 dan shift II pukul 13:00-

16:00, dan Shift III mulai dari pukul 16:00-20:00 termasuk jam lembur. Data jam

kerja disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Data Jam Kerja Karyawan

Shift Jam Kerja

Shift I 08:00 -10:00 WIB

Shift II 13:00-16:00 WIB

Shift III 16:00-20:00 WIB

Sumber : CV. Multi Karya Prima, 2013
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4.1.3 Kegiatan Proses Produksi

CV. Multi Karya Prima merupakan suatu perusahaan yang mempunyai

kegiatan di bidang usaha industri terutama beton, dimana pemasarannya berfokus

pada daerah Pekanbaru terutama pada produk panel beton. Selain itu juga

perusahaan menerima order cetak yang bersifat umum berdasarkan pesanan

konsumen, sehingga spefikasi yang dibuat sesuai dengan keinginan konsumen

baik segi bahan baku, desain maupun modelnya.

4.1.4 Proses Produksi

Proses produksi panel diawali dengan pembuatan rangka yang terbuat dari

besi angker. Tahap pembuatan rangka yaitu melakukan pengukuran, pemotongan,

penyusunan/pembentukan dan diakhiri dengan pengelasan.Setelah rangka selesai

dibuat, langkah berikutnya yaitu pembuatan panel. Adapun tahap pembuatan

panel adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2 Diagram Proses Produksi

Penjelasan gambar :

A. Penyetingan Cetakan

Melakukan pengesetan cetakan pembuatan panel dan membersihkan sisa-

sisa panel yang melekat pada panel sebelumnya.

Pemasangan tulang
dalam cetakan

Pengeceron beton
pada elemen

pracetak Quality control

Pembongkaran
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Finishing
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solar

Persiapan
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tulang

Semen, kerikil, air
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B. Pemberian oli dan solar

Tujuan pemberian oli dan solar agar panel tidak nempel dicetakan

C. Memasukkan rangka panel kedalam 9 set cetakan panel

D. Pencampuran air, semen, pasir kerikil dalam mesin molen

E. Bahan olahan dimasukkan kedalam cetakan

F. Setelah bahan olahan dimasukkan kedalam cetakan, dilakukan pemadatan

dengan menggunakan mesin vibrator

G. Setelah itu melakukan pemerataan pada dasar bagian atas panel

H. Panel siap dijemur selama 1 hari dan hari berikutnya dilakukan

pembongkaran panel dari cetakan.

I. Setelah panel dibongkar, dilakukan pemindahan ke stasiun penyimpanan.

4.2 Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengendalian kualitas, langkah pertama yang akan

dilakukan adalah membuat check sheet. Check sheet berguna untuk

mempermudah proses pengumpulan data seta analisis. Selain itu pula beguna

untuk mengetahui area permasalahan berdasarkan frekuensi dari jenis atau

penyebab dan mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan atau tidak.

Sebagai cacatan bahwa pada  satu panel beton produksi, bisa saja terdapat

tidak hanya satu jenis kerusakan, akan tetapi bisa lebih dari satu macam. Oleh

karena itu, jenis kerusakan yang dicatat oleh bagian produksi adalah jenis

kerusakan yang paling dominan. Adapun hasil pengumpulan data yang telah

dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Laporan Produksi CV. Multi Karya Prima

Hari
Total

Produksi
Jenis Kecacatan Jumlah Produk

CacatPatah Sumbing Retak
1 233 10 7 3 20
2 234 12 9 1 22
3 234 7 2 3 12
4 234 9 5 4 19
5 233 5 4 2 11
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Tabel 4.2 Laporan Produksi CV. Multi Karya Prima (Lanjutan)

Hari
Total

Produksi
Jenis Kecacatan Jumlah Produk

CacatPatah Sumbing Retak
6 234 6 4 1 11
7 234 6 3 3 12
8 233 2 7 0 9
9 233 16 2 2 20
10 78 4 1 0 5
11 224 9 6 3 18
12 214 0 8 2 10
13 230 0 0 8 8
14 233 12 7 3 22
15 182 0 4 0 4
16 233 7 0 1 8
17 234 15 5 2 22
18 104 12 10 4 26
19 234 10 0 3 13
20 154 6 0 3 9
21 234 0 4 1 5
22 234 9 7 2 18
23 234 7 5 0 12
24 233 9 2 0 11
25 234 5 6 6 18
26 78 0 0 2 2
27 280 12 5 7 24
28 233 7 3 0 10
29 234 6 3 0 9
30 234 6 7 0 13
31 232 3 3 3 9
32 235 17 4 0 21
33 234 13 4 0 17
34 234 8 0 0 8
35 234 12 5 5 22
36 233 6 0 3 9
37 104 13 0 0 13
38 235 8 5 5 18
39 234 4 3 5 15
40 234 11 6 1 18
41 233 5 5 2 12



IV -8

Tabel 4.2 Laporan Produksi CV. Multi Karya Prima (Lanjutan)

Hari
Total

Produksi
Jenis Kecacatan Jumlah Produk

CacatPatah Sumbing Retak
42 233 6 3 2 11
43 236 4 5 0 10
44 233 12 5 5 22
45 234 6 3 3 12
46 230 16 3 0 19
47 234 15 10 2 27
48 154 12 2 2 16
49 234 5 4 3 12
50 234 11 6 1 18
51 230 0 0 8 8
52 104 13 0 0 13
53 234 7 2 3 12
54 230 0 0 8 8
55 211 4 5 6 15
56 256 2 0 7 9

Total 12179 422 209 140 771
Sumber : CV. Multi Karya Prima, 2013

Untuk memudahkan dalam melihat lebih jelas kecacatan yang terjadi

sesuai dengan tabel diatas, maka langkah selanjutnya adalah membuat histogram.

Data produk cacat tersebut disajikan dalam bentuk grafik balok yang dibagi

berdasarkan jenis kecacatan masing-masing yang disajikan pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Grafik Tingkat Kecacatan Produk Panel Beton
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Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat jenis kecacatan yang sering terjadi

adalah rusak karena patah dengan jumlah kecacatan sebanyak 422 buah panel.

Jumlah jenis kecacatan sumbing sebesar 209 buah. Selanjutnya adalah jenis

kecacatan jenis retak sebanyak 140 buah panel.

4.3 Pengolahan Data

4.3.1 Analisis Mengunakan Peta Kendali p

Setalah melihat data pada tabel 4.1, maka dapat dilihat terdapat jumlah

kecacatan yang melibihi batas toleransi kecacatan yang ditetapkan perusahaan

sebesar 3 % per produksi. Oleh karena itu, selanjutnya akan dianalisis kembali

untuk mengetahui sejauh mana kecacatan yang terjadi masih dalam batas kendali

sataistik melalui garafik kendali. Peta kendali p mempuyai manfaat untuk

membantu pengendalian kualitas produksi seta dapat memberikan informasi

mengenai kapan dan dimana perusahaan harus melakukan perbaikan mutu

kualitas.

Adapun langkah-langkah untuk  membuat peta kendali  p adalah :

a. Menghitung persentase kerusakan̅ = ∑∑
Keterangan :∑ : total jumlah keseluruhan kecacatan∑ : total jumlah yang keseluruhan diproduksi

Maka perhitungan datanya adalah sebagai berikut :̅ = ∑∑ = = 0.0638

b. Menghitung batas kendali atas atau Upper Control Limit (UCL) untuk

menghitung batas kendali atas atau UCL dilakukan dengan rumus :
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= ̅ + 3 ̅(1 − ̅)
Keterangan:̅ :  rata-rata ketidak sesuaian produk

N : jumlah produksi= 0.0638 + 3 . ( . )
UCL = 0.1118

c. Menghitung batas kendali atas atau Lower Control Limit (LCL) untuk

menghitung batas kendali atas atau LCL dilakukan dengan rumus :

= ̅ − 3 ̅(1 − ̅)
Keterangan:̅ :  rata-rata ketidak sesuaian produk

N : jumlah produksi= 0.0638 − 3 . ( . )
UCL = 0.0158

Untuk hasil perhitungan peta kendali p yang selengkapnya dapat  dlihat pada

Tabel 4.3:

Tabel 4.3 Perhitungan Peta Kendali P

Hari
Total

Produksi
Proporsi Kecacatan p-bar UCL LCL

1 233 0.0858 0.0638 0.1118 0.0158
2 234 0.0940 0.0638 0.1118 0.0158
3 234 0.0513 0.0638 0.1118 0.0158
4 234 0.0812 0.0638 0.1118 0.0158
5 233 0.0472 0.0638 0.1118 0.0158
6 234 0.0470 0.0638 0.1118 0.0158
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Tabel 4.3 Perhitungan Peta Kendali P (Lanjutan)

Hari
Total

Produksi
Proporsi Kecacatan p-bar UCL LCL

7 234 0.0513 0.0638 0.1118 0.0158
8 233 0.0386 0.0638 0.1118 0.0158
9 233 0.0215 0.0638 0.1118 0.0158
10 78 0.2564 0.0638 0.1118 0.0158
11 224 0.0804 0.0638 0.1118 0.0158
12 214 0.0467 0.0638 0.1118 0.0158
13 230 0.0348 0.0638 0.1118 0.0158
14 233 0.0944 0.0638 0.1118 0.0158
15 182 0.0220 0.0638 0.1118 0.0158
16 233 0.0343 0.0638 0.1118 0.0158
17 234 0.0940 0.0638 0.1118 0.0158
18 104 0.2500 0.0638 0.1118 0.0158
19 234 0.0556 0.0638 0.1118 0.0158
20 154 0.0584 0.0638 0.1118 0.0158
21 234 0.0214 0.0638 0.1118 0.0158
22 234 0.0769 0.0638 0.1118 0.0158
23 234 0.0513 0.0638 0.1118 0.0158
24 233 0.0472 0.0638 0.1118 0.0158
25 234 0.0769 0.0638 0.1118 0.0158
26 78 0.0256 0.0638 0.1118 0.0158
27 280 0.0857 0.0638 0.1118 0.0158
28 233 0.0429 0.0638 0.1118 0.0158
29 234 0.0385 0.0638 0.1118 0.0158
30 234 0.0556 0.0638 0.1118 0.0158
31 232 0.0388 0.0638 0.1118 0.0158
32 235 0.0894 0.0638 0.1118 0.0158
33 234 0.0726 0.0638 0.1118 0.0158
34 234 0.0342 0.0638 0.1118 0.0158
35 234 0.0940 0.0638 0.1118 0.0158
36 233 0.0386 0.0638 0.1118 0.0158
37 104 0.1250 0.0638 0.1118 0.0158
38 235 0.0766 0.0638 0.1118 0.0158
39 234 0.0641 0.0638 0.1118 0.0158
40 234 0.0769 0.0638 0.1118 0.0158
41 233 0.0515 0.0638 0.1118 0.0158
42 233 0.0472 0.0638 0.1118 0.0158
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Tabel 4.3 Perhitungan Peta Kendali P (Lanjutan)

Hari
Total

Produksi
Proporsi Kecacatan p-bar UCL LCL

43 236 0.0424 0.0638 0.1118 0.0158
44 233 0.0944 0.0638 0.1118 0.0158
45 234 0.0513 0.0638 0.1118 0.0158
46 230 0.0826 0.0638 0.1118 0.0158
47 234 0.1154 0.0638 0.1118 0.0158
48 154 0.1039 0.0638 0.1118 0.0158
49 234 0.0513 0.0638 0.1118 0.0158
50 234 0.0769 0.0638 0.1118 0.0158
51 230 0.0348 0.0638 0.1118 0.0158
52 104 0.1250 0.0638 0.1118 0.0158
53 234 0.0513 0.0638 0.1118 0.0158
54 230 0.0348 0.0638 0.1118 0.0158
55 211 0.0711 0.0638 0.1118 0.0158
56 256 0.0352 0.0638 0.1118 0.0158

Dari hasil perhitungan Tabel 4.3 di atas, maka selanjutnya dapat dibuat

peta kendali p yang dapat dilihat pada Gambar4.3 berikut ini :

Gambar 4.4Peta Kendali PPada Produk Panel Beton
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Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa data yang diperoleh

tidak seluruhnya berada dalam batas kendali, sehingga bisa dikatakan bahwa

proses tidak terkendali. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa proses produksi

masih mengalami penyimpangan yang tinggi.

Dilihat dengan jelas bahwa terdapat beberapa titi-titik yang berada

diluar batas UCL dan LCL, karena itu perlu dilakukan revisi dengan melakukan

perhitungan lagi, namun kali ini data-data yang berda diluar batas kendali

dihilangkan. Adapun peta kendali yang telah direvisi dapat dilihat pada Gambar

4.5.

Gambar 4.5Peta Kendali PPada Produk Panel Beton Direvisi

Hasil perhitungan grafik diatas menunjukkan bahwa data proses berada

dalam kendali secara statistik. Akan tetapi hal ini tidak cukup karena tujuan

penelitian ini tidak hanya mengusahakan  berada dalam batas kontrol akan tetapi

juga berusaha meminimasi tingkat kecacatan yang ada.
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4.3.2 Diagram Pareto

Diagram Pareto dibuat untuk melihat jenis reject dominan pada Proses

produksi panel. Dengan adanya diagram pareto, maka dapat diketahui jenis reject

potensial yang menyebabkan tingginya kecacatan pada Produksi panel. Adapun

hasil perhitungan dan diagram pareto pada Tabel 4.4 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Frekuensi Kecacatan

Jenis
Beton

Jenis
Cacat

Jumlah Persentase Persen Kumulatif

Panel
Patah 422 55% 55%

Sumbing 209 27% 82%
Retak 140 18% 100%

Total 777 100%
Sumber : CV. Multi Karya Prima, 2013

Berdasarkan  data diatas maka dapat disusun sebuah diagram pareto seperti

terlihat pada Gambar4.4 :

Gambar 4.6Diagram Pareto
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4.3.3 Diagram Sebab Akibat (Fishbone Chart)

Diagram sebab akibat memperlihatkan hubungan antara permasalahan

yang dihadapi dengan kemungkinan penyebabnya serta faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dan

menjadipenyebab kerusakan produk secara umum dapat disgolongkan sebagai

berikut :

1. Man (manusia)

para pekerja yang melakukan pekerjaan yang terlibat dalam proses

produksi.

2. Material (baha baku)

segala sesuatu yang dipergunakan oleh perusahaan sebagai komponen

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

bahan baku pembantu.

3. Peralatan (mesin)

peralatan yang digunakan dalam proses produksi.

4. Method (metode)

instruksi kerja atau perintah kerja yang harus diikuti dalam proses

produksi.

5. Environment (lingkungan)

keadaan sekitar perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung

mempengaruhi perusahaan secara umum dan mempengaruhi proses

produksi secara khusus.

Setelah diketahui jenis-jenis kecacatan yang terjadi, maka CV. Multi

Karya Prima perlu mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mencegah

timbulnya kerusakan serupa.Hal penting yang harus dilakukan dan ditelurusi

adalah mencari penyebab timbulnya kerusakan tersebut. Sebagai alat bantu untuk

mencari penyebab terjadinya kecacatan tersebut, digunakan diagram sebab akibat

atau disebut fishbone chart. Adapun penggunaan diagram sebab akibat untuk

menelusuri jenis masing-masing kecacatan yang terjadi :
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4.3.3.1 Jenis Kecacatan Panel Patah dan Sumbing

Dalam menentukan penyebab permasalahan yang ada di fishbone, data

yang diambil secara observasi di lapangan. Adapun permasalahan tersebut terlihat

pada Gambar 4.5

Gambar 4.7Diagram Fishbone Pada Kecacatan Patah dan Sumbing

Panel patah dan sumbingdisebabkan karna kurangnya daya tarik antara

komponen zat material yang dicampurkan sehingga produk terbelah menjadi dua

baik terbelah dari tengah maupun diujung produk panel tersebut. Hal ini

disebabkan karna beberapa faktor yang mempengaruhinya :

1. Material

a. Komposisi proporsi campuran semen, air dan pasir sering dilupakan

b. Komposisi dalam pencampuran zat tidak diperhatikan

c. Tidak memperhatikan proporsi pencampuran sesuai dengan standar, ini

menyebabkan daya perekat panel menjadi kurang.

2. Metoda

a. Pengukuran pencampuran bahan baku salah, ini disebabkan oleh para

pekerja bekerja tidak megikuti standar yang ada.

b. Sistem kerja kurang terkoordinir.
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c. Kurangnya pengawasan saat proses kerja, ini disebabkan banyaknya

terjadi peyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pekerja.

3. Manusia

a. Kelelehandisebabkan karena pengerjaan produksi lebih dominan

menggunakan tenaga pekerja.

b. Sering melupakan prosedur operasi standar

c. Tidak teliti saat penyaringan pasir, membuat perbandingan antar semen

dan material lain tidak seimbang.

d. Kurangnya disiplin seperti berbicara saat bekerja, tidak mengikuti

standar yang benar dan sebagainya.

4. Lingkungan

a. Berpengaruh karena mesin yang digunakan mesin bahan bakar diesel

sehigga menyebabkan bising.

b. Berdebu dan kotor disebabkan karna dekatnya tempat logistik bahan

dengan tempat produksi

5. Peralatan

a. Alat cetak kotor, tidak memperhatikan dengan baik saat melakukan

pengecoran.

b. Alat cetak berantakan, ini disebabkan alat cetak tertindih antar satu

dengan yang lain.

c. Mesin sering rusak.
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4.4 Tahapan Perbaikan Dengan Pendekatan Kaizen

Tahapan perbaikan yang dilakukan dengan memberikan solusi atas

masalah-masalah yang merupakan penyebab terjadinya kecacatan pada produk

panel beton.Berdasarkan hasil dari analisa ada beberapa faktor yang menyebabkan

terjadinya kecacatan pada produk panel yaitu karena faktor manusia, faktor

mesin/peralatan, faktor metode.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa yang dilakukan maka ada

beberapa hal yang harus diusulkan untuk dilakukan perbaikan guna mendapatkan

hasil yang maksimal, sehingga dapat menurunkan tingkat kecacatan produk.

Adapun usulan perbaikan dengan 5W 1H adalah sebagai berikut :

4.4.1 Tahapan Pengembangan PerbaikanWhat (apa)

Pada tahapan ini memperlihatkan tujuan utama dari tindakan perbaikan

yang dilakukan untuk menimalisirkan tingkat kecacatan produk panel beton.

Adapun tindakan tersebut disusun pada Tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Tujuan Utama Tindakan Perbaikan

Deskripsi Tindakan
Berlebihan dalam memberikan air,
sehingga takaran air melebihi dari
komponen lainnya.

Perbandingan antara berat air dan
semen harus dihitung telebih dahulu.
Nilai perbandingan yang baik adalah
kisaran 1:4.

Pasir yang digunakan bercampur
dengan lumpur dan tanah liat.

Membesihkan area tersebut dari lumpur
dan tanah liat.

Pada proses pengocoran, proses tidak
mengikuti langkah-langkah yang benar
yaitu mencampurkan air dan semen
terlebih dahulu.

Mencampurkan semen, tanah dan
kerikil terlebih dahulu, setelah itu baru
dicampur dengan air dan semen.

Mesin mengalami kerusakan seperti
mesin macet saat berputar.

Mesin dibersihkan dari sisa-sisa adukan
dan dikeringkan dari air.

Penempatan panel yang telah jadi tidak
diletakkan pada area yang tertutup.

Panel ditempatkan disamping area
penyimpanan yang terlindungi dari
hujan dan panas.
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4.4.2 Tahapan Pengembangan Perbaikan Why (mengapa)

Pada tahapan ini memperlihatkan alasan kegunaan dari tindakan perbaikan

yang dilakukan untuk mengetahui alasan tindakan yang dilakukan produk panel

beton. Adapun alasan tindakan tersebut disusun sebagai berikut :

1. Dengan memberikan perbandingan air yang tepat dapat menghindari

adonan semenmenjadi encer.

2. Dengan membersihkan pasir dari lumpur dan tanah akan membuat pasir

dan semen bisa menyatu dengan baik.

3. Dengan mengikuti langkah-langkah tahapan yang tepat akan membuat

komposisi semen sebagai perekat menjadi rata.

4. Denganmelakukan perbaikan pada mesin molen menghindari terjadi

kerusakan dengan begitu proses produksi tidak terganggu.

5. Dengan meletakkan panel beton pada area tertutup, panel akan terhindar

dari hujan dan panas yang bisa menyebabkan keretakan pada panel.

4.4.3 Tahapan Pengembangan Perbaikan Where (dimana)

Pada tahapan ini memperlihatkan lokasi yang harus dilakukan tindakan

pernaikan untuk produk panel beton. Adapun alasan tindakan tersebut disusun

sebagai berikut :

1. Pada tempat pengadukan

2. Pada tempat pengadukan

3. Pada tempat pengadukan

4. Pada mesin mollen

5. Pada tempat percetakan
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4.4.4 Tahapan Pengembangan Perbaikan When(bilamana)

Pada tahapan ini memperlihatkan waktu yang harus dilakukan tindakan

perbaikan untuk produk panel beton. Adapun alasan tindakan tersebut disusun

sebagai berikut :

1. Perbandingan air dilakukan pada saat setelah bahan semen, pasir dan

kerikil telah dimasukkan ke dalam mesin molen.

2. Pasir dibersihkan pada waktu sebelum dilakukan pengadukkan dengan

semen.

3. Pada saat proses pengadukkan, air dimasukkan setelah komponen semen,

pasir dan kerikil telah diaduk secara merata ke dalam mollen.

4. Pada saat sebelum memulai pekerjaan, mesin mollendibersihkan terlebih

dahulu dan juga setelah melakukan pekerjaan.

5. Pada saat panel beton telah mengeras dengan sempurna maka panel

ditempatkandi samping area penyimpan.

4.4.5 Tahapan Pengembangan Perbaikan Who (siapa)

Pada tahapan ini memperlihatkan peranan orang dalam melakukan

tindakan perbaikan untuk produk panel beton. Adapun pernan orang pada

tindakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemberian takaran air dilakukan oleh pekerja pada bagian pengadukan.

Pada bagian ini pekerja tidak dapat diwakilkan  sehingga dia

bertanggungjawab pada bagian ini.

2. Penyaringan pasir dilakukan oleh pekerja pada bagian pengadukan.

3. Dalam tahapan proses pembuatan panel, pekerja pada bagian pengadukkan

yang bertanggungjawab pada proses tersebut.

4. Perawatan mesin harus dilakukan oleh operator mesin.

5. Penempatan panel dilakukan oleh pekerja pada bagian percetakan panel.
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4.4.6 Tahapan Pengembangan Perbaikan How (bagaimana)

Pada tahapan ini memperlihatkan pelaksanaan yang harus dilakukan

tindakan perbaikan untuk produk panel beton. Adapun alasan tindakan tersebut

disusun sebagai berikut :

1. Membuat takaran air dengan cara memberikan tanda pada alat pengangkut

air sebagai patokan dalam perbandingan.

2. Untuk menghindari pasir yang bercampur dengan lumpur dan tanah

liatdilakukan penyaringan terhadap pasir.

3. Pekerjaharus lebih memperhatikan tahapan pencampuran yang benar yaitu

dengan mencampurkan semen, pasir dan kerikil telebih dahulu baru

setelah itu dicampur dengan air sehingga semen sebagai perekat menjadi

rata.

4. Mesin dikeringkan sampai betul-betul kering, bebas dari air (tidak basah).

Diolesi dengan minyak oli terutama bagian-bagian yang berputar,

misalnya poros, gigi-gigi tabung atau gigi-gigi roda pembalik agar tidak

berkarat. Kemudian disimpan di tempat yang terlindung dari hujan, bila

perlu diberi penutup.

5. Memindahkan panel ke area samping ruang penyimpanan karena pada area

tersebut ditutupi dengan atap sehingga terhindar dari hujan dan panas.


