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BAB II 

STUDI PUSTAKA 

 

2.1 Profil Perusahaan 

PT ABC President Indonesia berdiri pada bulan September 1991 sebagai bentuk 

kerjasama antara PT ABC Central Food dari Indonesia dan Uni-President 

Enterprises Corporation dari Taiwan. Merek ABC telah cukup lama dikenal luas 

masyarakat Indonesia sebagai produk berkualitas tinggi dan merupakan salah satu 

pemimpin pasar makanan dan minuman di Indonesia. Merek ABC menyediakan 

berbagai kategori produk untuk konsumsi rumah tangga, dan berkeinginan untuk 

terus memperluas bidang usahanya ke jenis-jenis makanan dan minuman lainnya. 

(PT ABC President Indonesia, 2018). 

Uni-President Enterprises Corporation memiliki sejarah panjang sebagai 

produsen tepung terigu sejak lebih dari 40 tahun lalu. Uni-President Enterprises 

Corporation perusahaan tersebut telah menjadi perusahaan makanan dan 

minuman terbesar di Taiwan. Bidang usahanya telah merambah ke berbagai 

produk makanan jadi, minyak goreng, minuman, produk-produk berbahan susu, 

makanan sehat, makanan beku, dan sebagainya. Produk yang diproduksi selain 

dalam bidang produksi makanan dan minuman, Uni-President Enterprises 

Corporation juga terjun dalam bidang ritel dengan memiliki beberapa jaringan 

toko, pasar swalayan dan convenience store. Perusahaan ini terus melakukan 

pertumbuhan dan diversifikasi usahanya ke bidang distribusi, keuangan, asuransi, 

dan konstruksi. (PT ABC President Indonesia, 2018). 

Paduan antara perusahaan yang ahli dalam membuat saus dan perusahaan yang 

ahli dalam pembuatan tepung mampu menciptakan mi siap saji dengan rasa yang 

enak. PT ABC President Indonesia kini dikenal sebagai salah satu produsen mi 

terbaik di Indonesia. Mi ABC menjadi pemimpin pasar dalam kategori mi rasa 

pedas. Bulan September 2005 PT ABC President tidak hanya membuat produk mi 

instan saja melainkan telah mencoba melakukan inovasi untuk pembuatan produk 
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minuman berupa teh hijau kemasan yang diberi nama NU Greentea. Konsep 

produk NU Green Tea yang inovatif, perusahaan menggunakan teknologi terkini 

yaitu Polyethilene terephthalate (PET) Aseptic Filling Technology, yang 

menjamin rasa dan aroma yang unggul. Merek NU Green Tea adalah pemimpin 

pasar pada kategori Ready-to-Drink Green Tea. PT ABC President Indonesia akan 

terus melakukan inovasi untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. 

(PT ABC President Indonesia, 2018). 

2.2 Lokasi Perusahaan 

PT ABC President Indonesia memiliki pabrik (factory) yang memproduksi mi 

instan dan minuman teh kemasan botol di Jl. Raya Kosambi Desa Walahar, 

Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang  Timur,  Jawa  Barat (41371). Dan 

sebagai kantor pusat di EightyEighty@Kasablanka office tower A Lt. 31 Unit A-

H Jl. Casablanca Raya kav.88, Jakarta Selatan 12870. Pabrik dan kantor pusat ini 

saling bersinergi satu sama lainnya dalam hal kerja sama guna membangun 

perusahaan menuju ke arah yang lebih baik. (HRD PT ABC President Indonesia, 

2018). 

PT  ABC President Indonesia  memiliki  batas wilayah sebagai berikut: sebelah 

barat berbatasan dengan danau Walahar, sebelah timur berbatasan dengan PT 

Percon, sebelah utara berbatasan dengan PT HRI,  dan sebelah selatan berbatasan 

dengan PT Heinz ABC. Pemilihan lokasi pabrik dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu kedekatan dengan sumber air dan jalan bebas hambatan (jalan tol) serta  

terjangkau oleh sarana transportasi umum.  (HRD PT ABC President Indonesia, 

2018). 
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Gambar 2.1 Layout PT ABC President Indonesia 

(Sumber: HRD PT ABC President Indonesia, 2018) 

2.3 Pengendalian Kualitas 

Peningkatan kualitas merupakan aktivitas teknik dan manajemen, melalui mana 

kita mengukur karakteristik kualitas dari produk (barang atau jasa), kemudian 

membandingkan hasil pengukuran itu dengan spesifikasi produk yang diinginkan 

pelanggan, serta mengambil peningkatan tindakan yang tepat apabila ditemukan 

perbedaan diantara kinerja aktual terhadap standar (Gaspersz, 2002). 

Pengendalian kualitas secara umum didefinisikan sebagai sistem yang digunakan 

untuk mencapai tingkatan kualitas yang diinginkan dari sebuah produk atau jasa 

(Mitra, 1998). Mitra (1998) menyatakan bahwa keuntungan pengendalian 

kualitas, yaitu: 

1. Melakukan perbaikan kualitas produk atau jasa 

2. Sistem secara kontinyu dievaluasi dan dimodifikasi untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan yang berubah-ubah. 

3. Meningkatkan produktivitas yang merupakan tujuan perusahaan 
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4. Menurunkan biaya produksi 

5. Meningkatkan produktivitas dengan menurunkan leadtime pembuatan part 

atau sub-assemblies. 

6. Melakukan perbaikan kualitas dan produktivitas secara terus menerus.  

2.4 Perbaikan kualitas 

Perbaikan kualitas adalah sebuah proses yang tidak pernah berakhir dan 

mengupayakan untuk menurunkan variansi proses dan produk yang tidak 

memenuhi standar (Mitra, 1998). Salah satu metodologi perbaikan kualitas adalah 

dengan menggunakan pendekatan six sigma. 

2.5 Konsep Dasar Six Sigma 

Beberapa konsep dasar six sigma akan dijelaskan pada beberapa sub bab berikut 

ini: 

2.5.1 Sejarah Six Sigma 

Motorola mempelajari mengenai kualitas dengan cara yang sulit. Saat perusahaan 

Jepang mengambil alih perusahaan Motorola yang memproduksi pesawat televisi 

di Amerika Serikat, mereka dengan cepat menetapkan perubahan yang drastis 

dalam menjalankan perusahaan. Manajemen yang langsung membawahinya 

kemudian segera memproduksi televise dengan jumlah kerusakan satu 

dibandingkan dua puluh yang pernah mereka buat dibawah manajemen Motorola. 

Akhir tahun 1970 dan awal 1980 perusahaan mulai serius menanggapi tekanan 

yang kompetitif dengan menggunakan kampanye publitas yang mencela 

kompetisi yang tidak fair dan meminta penyelesaian perlindungan secara politis. 

Akhirnya Motorola mengakui “ kualitas kita rendah “. Motorola memutuskan 

untuk menekuni kualitas secara serius. CEO Motorola saat itu, Bob Galvin, 

memulai perusahaan pada jalur kualitas dan menjadi tokoh sebagian besar karena 

hasil yang dicapai dalam kualitas Motorola (Pyzdek, 2002). 

Hasil dari upaya tersebut kemudian Motorola sekarang dapat menampilkan 

kinerja membangun pager dan telepon selular dalam satuan berkisar dari satu unit 

sampai 100.000 unit. Melalui produksi masalah khusus perusahaan dapat 
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memenuhi pesanan yang tepat dalam beberapa menit setelah pesanannya 

diterimanya. Berkat sebagian besar aktivitas six sigma, perusahaan menguasai 

industri kunci dengan teknologi yang tinggi seperti telepon seluler, komunikasi 

bergerak dan sebagai kekuatan yang berarti dlam banyak bidang (Pyzdek, 2002). 

2.5.2 Definisi Six Sigma 

Six Sigma dapat didefinisikan sebagai cara mengukur proses, tujuan mendekati 

sempurna, disajikan dalam 3,4 DPMO (Defect per Million Opportunities) yaitu 

sebuah pendeketan untuk mengubah budaya organisasi. Pengertian lain six sigma 

adalah sebuah sistem yang komperhensif dan fleksibel untuk mencapai, 

mempertahankan, dan memaksimalkan sukses bisnis. Six sigma dikendalikan oleh 

pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan pelanggan, pemakaian yang disiplin 

terhadap fakta, data dan analisis statistik, dan perhatian yang cermat untuk 

mengelola, memperbaiki, dan menanam kembali proses bisnis (Pande, 2000). 

Berdasarkan definisi six sigma diatas maka dapat disimpulkan bahwa six sigma 

dilihat dari sudut pandang statistik adalah suatu visi peningkatan kualitas menuju 

proses dengan kemungkinan kecacatan 3,4 dalam sejuta produk. 

2.5.3 Istilah dalam Six Sigma 

Berikut ini beberapa istilah yang digunakan dalam pendekatan six sigma antara 

lain adalah sebagai berikut: 

1. Data 

Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan 

kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai dasar suatu informasi 

(Creswell, 2003). Secara umum data dibagi menjadi 2 tipe yaitu: 

a. Data Atribut atau secara definisi adalah sebuah karakteristik yang sering kali 

diasosiasikan dengan sebuah produk atau jasa (Creswell, 2003). Ciri khas data 

jenis ini adalah tidak dilakukannya pengukuran dan bersifat tidak kontinyu. 

Contoh:  

- Jumlah reject per hari 

- Hasil inspeksi (Good / Not good) 
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b. Data Variabel atau disebut juga dengan measurement atau continuous data. 

Secara definisi variabel merupakan sebuah karakteristik pengukuran dari 

sebuah produk atau jasa (Creswell, 2003). Data jenis ini biasanya adalah hasil 

pengukuran dan merupakan data yang kontinyu dari suatu range tertentu. 

Contoh: 

- Ukuran dimensi panjang mi instan (Cm) 

- Ketebalan adonan mi (Mikron) 

- Berat mi instan (gram) 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Kuisioner: Kuisioner ini sangat penting digunakan untuk penelitian survei. 

Analisis data kuantitatif didasarkan pada hasil kuisioner tersebut. Kuisioner 

yang baik adalah kuisioner yang mengandung pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang lain 

dari responden (Creswell, 2003). 

b. Wawancara: Wawancara merupakan metode penggalian informasi yang 

sifatnya lebih focus dan mendalam (Creswell, 2003). 

3. Defect 

Defect adalah suatu kegagalan untuk memberikan apa yang diinginkan oleh 

pelanggan. Defect merupakan sesuatu yang paling ingin dihilangkan dan dihindari 

dalam konsep six sigma (Gaspersz, 2002) 

4. Critical to Quality (CTQ) 

Karakteristik kualitas atau critical to quality adalah sesuatu yang sangat penting 

untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepuasaan 

pelanggan. Merupakan elemen dari suatu produk, proses, atau praktek-praktek 

yang berdampak langsung pada kepuasaan pelanggan (Gaspersz, 2002). 

5. Defect per Million Opportunities (DPMO) 

Defect per Milion Opportunities merupakan ukuran kegagalan dalam program 

peningkatan kualitas six sigma yang menunjukan kegagalan per sejuta 

kesempatan. Target dari pengendalian kualitas six sigma Motorola adalah sebesar 

3,4 DPMO, yang seharusnya tidak diinterpretasikan sebagai 3,4 unit output yang 
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cacat dari sejuta unit output yang diproduksi, tetapi diinterpretasikan sebagai satu 

unit produk tunggal. Terdapat rata – rata kesempatan untuk gagal dari suatu CTQ 

(kesempatan tidak memenuhi keinginan pelanggan) adalah hanya 3,4 bagian dari 

satu juta bagian produk tersebut (Garpersz, 2002). 

6. Besaran Sampel 

Besaran atau ukuran sampel ini tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau 

kesalahan yang diinginkan oleh peneliti. Semakin besar tingkat kesalahan maka 

makin kecil jumlah sampel, namun perlu diperhatikan adalah semakin besar 

jumlah sampel (semakin mendekati populasi) maka semakin kecil peluang 

kesalahan generalisasi dan sebaliknya, semakin kecil jumlah sampel maka 

semakin besar peluang kesalahan generalisasi. 

Ukuran besaran sampel menurut metode Slovin (Riduwan, 2009) adalah sebagai 

berikut: 

  
 

 ( )   
 ...................................................................................................... (2.1) 

Dimana: 

n = Besar Ukuran Sampel 

N = Jumlah populasi 

d = nilai presisi atau sigma 

2.5.4 Konsep Six Sigma 

Six sigma dapat dijadikan ukuran target kinerja sistem industri, tentang bagaimana 

baiknya duatu proses transaksi produk antara pemasok (industri) dan pelanggan 

(pasar). Semakin tinggi target sigma dicapai, maka kinerja sitem industri akan 

semakin baik. Sehingga six sigma otomatis lebih baik daripada 4-sigma, lebih 

baik dari 3-sigma. Six sigma juga dapat dipandang sebagai pengendalian proses 

industri berfokus pada pelanggan, melalui memperhatikan kemampuan proses 

(Gaspersz, 2002). Terdapat enam aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam 

aplikasi konsep six sigma, yaitu (Gaspersz, 2002): 

1. Identifikasi pelanggan anda. 

2. Identifikasi produk anda. 
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3. Identifikasi kebutuhan anda dalam memproduksi produk untuk pelanggan 

anda. 

4. Definisikan proses anda 

5. Hindarkan kesalahan dalam proses anda dan hilangkan semua pemborosan 

yang ada. 

6. Meningkatkan proses anda secara terus menerus menuju target six sigma. 

Pendekatan pengendalian proses six sigma Motorola sendiri mengijinkan adanya 

pergeseran niali target rata – rata (mean) setiap CTQ individual daeri proses 

industri sebesar ± 1,5 sigma sehingga akan menghasilkan 3,4 DPMO atau 

kegagalan per sejuta kesempatan. Proses six sigma dengan distribusi normal 

bergeser 1,5 sigma ditunjukan pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Konsep Six Sigma Motorola Berdistribusi Normal dengan 

Pergeseran 1,5 Sigma 

(Sumber: Gaspersz, 2002) 

2.5.5 Metodologi Six Sigma 

Sub bab ini akan memaparkan jenis metodologi six sigma. DMAIC merupakan 

salah satu metode yang digunakan dalam pendekatan six sigma yang digunakan 

dengan tujuan melakukan perbaikan proses terhadap produk atau proses yang 

sedang berlangsung di perusahaan (Kho, 2018). DMAIC ini terdiri atas beberapa 

tahap yaitu: 

1. Tahap Define: tahapan untuk mendefinisikan dan menyeleksi permasalahan 

yang akan diselesaikan beserta biaya, manfaat dan dampak terhadap 

pelanggan. 
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2. Tahap Measurment: tahapan pengukuran terhadap permasalahan yang telah 

didefinisikan untuk diselesaikan, dalam tahap ini terdapat proses pengambilan 

data yang kemudian mengukur karakteristiknya serta kapabilitas dari proses 

pada saat ini untuk menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil untuk 

melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas selanjutnya. 

3. Tahap Analyze: tahap ini digunakan untuk menemukan solusi untuk 

memecahkan masalah berdasarkan akar penyebab permasalahan yang telah 

teridentifikasi , dalam tahap ini juga diharuskan menganalisis dan melakukan 

validasi terhadap akar permasalahan atau solusi melalui pernyataan-

pernyataan. 

4. Tahap Improve: Tahap ini melakukan tidakan perbaikan terhadap 

permasalahan tersebut dengan melakukan pengujian dan percobaan untuk 

dapat mengoptimasikan solusi tersebut sehingga benar-benar bermanfaat 

untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi 

5. Tahap Control: tahap control adalah menetapkan standarisasi serta mengontrol 

dan mempertahankan proses yang telah diperbaiki dan ditingkatkan tersebut 

dalam jangka panjang dan mencegah potensi permasalahan serupa terjadi 

dikemudian hari ataupun ketika ada pergantian proses, tenaga kerja, maupun 

pergantian manajemen. 

2.6 Tools yang Digunakan Dalam Six Sigma 

Tools atau alat yang digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan secara 

komperhensif. Alat - alat tersebut antara lain adalah sebagai berikut (Gaspersz, 

2002): 

1. Diagram Pareto  

Diagram pareto adalah alat yang digunakan untuk analisis proses dalam 

memperingkat kesempatan untuk menentukan mana dari kesempatan potensial 

yang harus dikejar lebih dahulu (Pyzdek, 2002). Kegunaan analisis pareto adalah 

digunakan pada berbagai tahap dalam suatu program perbaikan kualitas untuk 

menentukan langkah mana yang diambil berikutnya (Pyzdek, 2002). Contoh 

diagram pareto terlihat pada Gambar 2.3 berikut. 
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Gambar 2.3 Contoh Digram Pareto Pabrik Sepeda Mini 

(Sumber: Suprihanto, 2018) 

2. Metrik Proses (Process Metrics) 

Metrik proses terbagi menjadi 3 macam, yaitu (Harry dan Schroeder, 2000): 

1. Rolled throughput yield 

Mengidentifikasi kecacatan produk melalui seluruh proses yang berpotensi 

menyebabkan cacat. 

2. Normalized yield  

Merupakan hasil rata-rata throughput yield. 

3. Throughput yield  

Mengukur kemungkinan terjadinya kecacatan produk pada suatu titik proses atau 

proses kunci. Adapun caranya adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan berapa banyak CTQ 

Diketahui berdasarkan jumlah karakteristik kualitas dalam kuisioner atapun 

wawancara. Jumlah CTQ dilambangkan dengan huruf M. 

b. Menghitung Defect per Unit (DPU) 

DPU dapat dihitung dari jumlah produk yang cacat dibagi jumlah produk yang 

diobservasi. Rumus matematisnya adalah (Gaspersz, 2002): 

    
                        

                              
 ................................................................... (2.2) 
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c. Menghitung DPO (Defect per Opportunity) 

DPO menunjukan nilai kecacatan per unit per item CTQ. DPO dihitung dari DPU 

dibagi dengan jumlah CTQ, sehingga rumus matematisnya adalah sebagai berikut 

(Gaspersz, 2002): 

      
   

 
 ........................................................................................................ (2.3) 

d. Menghitung Defect per Million Opportunity (DPMO) 

DPMO menunjukan kecacatan per sejuta kesempatan, sehingga rumus 

matematisnya adalah sebagai berikut (Gaspersz, 2002): 

                     .................................................................................. (2.4) 

e. Mengkonversi DPMO ke sigma level 

Nilai DPMO yang didapatkan kemudian dikonversikan dalam nilai sigma level 

menggunakan tabel konversi DPMO ke nilai sigma. Hasil ini menunjukan sigma 

level yang dicapai pada suatu proses. Tabel konversi terlihat pada Lampiran 1. 

3. Peta Kendali Atribut 

Peta kendali digunakan jika karakteristik kualitas yang akan dikendalikan tidak 

diperoleh dari pengukuran. Nilai atribut ini diperoleh melalui pemeriksaan 

karakteristik produkyang hasilnya dinyatakan dengan ketengan sesuai atau tidak 

sesuai berdasarkan ukuran atau standar yang telah ditetapkan (Mitra, 1998). Peta 

kendali atribut ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu (Mitra, 1998): 

1. Peta p, digunakan untuk tipe data diskrit yang menggambarkan fraksi cacat 

serta memiliki ukuran sampel yang bervariasi. 

2. Peta np, digunakan untuk tipe data diskrit dan menggunakan ukuran 

banyaknya item yang tidak memenuhi spesifikasi atau banyaknya item yang 

tidak sesuai (cacat) dalam suatu pemeriksaan dan ukuran sampel sama. 

3. Peta u, digunakan untuk menggambarkan jumlah cacat per unit. 

4. Peta c, digunakan untuk menggambarkan jumlah cacat pada satu unit sampel 

tertentu. 
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Penelitian ini menggunakan peta kendali np. Data jenis atribut dengan 

menggambarkan peta kendali tipe np, batas-batas kendalinya adalah sebagai 

berikut (Gaspersz, 2002): 

          ................................................................................................. (2.5) 

                 .............................................................................. (2. 6) 

                 ............................................................................... (2.7) 

Simpangan baku didapatkan dari rumus matematis sebagai berikut (Gaspersz, 

2002): 

    √       
        

 
 = √        (       )  ........................ (2.8) 

Kapabilitas proses didapatkan dengan menggunakan rumus matematis sebagai 

berikut (Mc Fadden, 1993): 

           ............................................................................................ (2.9) 

Menurut Mc Fadden (1993) pengukuran indeks kapabilitas proses yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan proses bersaing secara kompetitif berdasarkan batas 

level sigma (Cpk) yang dapat dilakukan dengan cara mengkonversikan level 

sigma ke dalam indeks kapabilitas proses. Penentuan indeks kapabilitas proses 

untuk data atribut menggunakan pendekatan Motorola memungkinkan pergeseran 

rata-rata proses sebesar ± 1,5 sigma disajikan pada Tabel 2.1  

Tabel 2.1 Tabel Konversi Level Sigma Menggunakan Pendekatan Motorola 

Level Sigma 
Nilai Pergeseran proses  ± 1,5 Sigma 

Cpk DPMO 

3 0,5 66.803 

4 0,833 6.210 

5 1,167 233 

6 1,5 3,4 
(Sumber: Mc Fadden, 1993) 

Kriteria (rule of thumb) untuk indek kapabilitas proses adalah sebagai berikut (Mc 

Fadden, 1993): 
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a. Cpk ≥ 1,5 : maka proses dianggap mampu dan kompetitif 

b. Cpk antara 0,5 – 1,49 : maka proses dianggap cukup mampu, namun perlu 

upaya – upaya giat untuk peningkatan kualitas menuju target yang diinginkan. 

Perusaha yang berada di level ini memiliki kesempatan terbaik dalam 

melakukan program peningkatan kualitas six sigma. 

c. Cpk < 0,5 : maka proses dianggap tidak mampu dan tidak kompetitif untuk 

bersaing dipasar global. 

 

4. Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Stamatis (1995) FMEA adalah sebuah cara teknis yang digunakan untuk 

mendefinisikan, mengidentifikasi, dan menghilangkan potensial kegagalan, 

masalah, kesalahan dan sebagainya dari suatu sistem, desain, proses dan 

pelayanan sebelum sampai kepada costumer, sementara menurut Pyzdek (2002) 

Analisis mode kegagalan dan pengaruh adalah usaha untuk menggambarkan 

semua kegagalan yang mungkin dan pengaruhnya pada sistem. Tujuannya adalah 

mengklasifikasikan kegagalan menurut pengaruhnya  dan FMEA menyediakan 

dasar yang baik untuk karakteristik. 

Terdapat tiga tipe utama FMEA yaitu (Shift Indonesia, 2018):   

 System FMEA digunakan untuk menganalisa keseluruhan sistem atau sub-

sistem pada saat penyusunan konsep di fase Design (dalam siklus DMAIC) 

 Design FMEA digunakan untuk menganalisa rancangan produk sebelum 

dirilis/diproduksi oleh manufaktur. 

 Process FMEA Jenis yang paling sering digunakan, dan di banyak kasus 

merupakan metode yang paling mudah diterapkan dibanding dua jenis lainnya. 

Langkah pembuatan FMEA ini terdiri atas 10 langkah yaitu (Shift Indonesia, 

2018):  

1. Tulis semua langkah utama pada proses dalam kolom pertama. Langkah-

langkah inilah yang menjadi kerangka proses. 
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2. Buat daftar potensi kesalahan (failure mode) untuk setiap langkah proses. 

Analisa dan temukan titik-titik kesalahan yang mungkin terjadi di setiap 

tahapan proses. 

3. Buat daftar mengenai efek dari failure mode yang ada dalam daftar 

sebelumnya. Jika terjadi kesalahan, perkirakan efek yang akan dirasakan 

oleh process owner (anda) dan oleh pelanggan anda. 

4. Buatlah rating, efek mana yang paling besar hingga yang paling kecil. Beri 

angka 1 untuk yang efeknya paling kecil, dan 10 untuk yang efeknya paling 

besar. Pastikan tim memahami dan menyetujui rating tersebut sebelum anda 

memulai. Masukkan angka pada kolom ‘SEV’ (severity). 

5. Identifikasi penyebab dari failure mode (kesalahan) sehingga menimbulkan 

efek tersebut. Buatlah rating seperti yang anda lakukan pada daftar efek diatas 

yang mengidentifikasi penyebab mana yang paling mungkin dan mana yang 

paling tidak mungkin. Beri angka 1 untuk yang paling rendah 

kemungkinannya dan 10 untuk yang paling tinggi kemungkinannya. 

Masukkan dalam kolom ‘OCC’ (occurence). 

6. Identifikasi kontrol yang ada untuk mendeteksi isu-isu kesalahan yang ada 

dalam daftar anda, dan buat rating berdasarkan efektifitasnya dalam 

mendeteksi dan mencegah kesalahan. Nilai 1 artinya anda memiliki kontrol 

yang dapat dibilang sempurna, dan angka 10 berarti anda tidak memiliki 

kontrol apapun terhadap failure, atau memiliki kontrol namun sangat lemah. 

Masukkan dalam kolom ‘DET’ (detection). Jika ada SOP yang teridentifikasi, 

catatlah nomor SOP tersebut. 

7. Kalikan angka-angka pada kolom severity (SEV), occurence (OCC), 

dan detection (DET) dan masukkan hasilnya pada kolom ‘risk priority 

number’ (RPN). Kolom ini akan menghasilkan angka-angka yang akan 

membantu tim anda untuk menetapkan prioritas fokus. Jika, misalnya, anda 

memiliki poin severity 10 (paling besar efeknya), occurence 10 (terjadi setiap 

waktu), dan detection 10 (tidak terdeteksi), nilai RPN menjadi 1000. Ini berarti 

kondisi telah sangat serius. 
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8. Sortir nilai pada RPN dan identifikasi isu yang paling kritikal dan mendesak 

untuk segera ditangani. Tim harus membuat prioritas fokus. 

9. Tetapkan tindakan spesifik yang akan dilakukan dan delegasikan kepada 

orang yang bertanggung jawab di area tersebut. Jangan lupa untuk 

menentukan deadline tanggal, kapan tindakan ini harus mulai/selesai 

dilakukan. 

10. Setelah tindakan dilakukan, hitung ulang nilai occurence dan detection. Dalam 

banyak kasus, nilai severity tidak perlu diubah kecuali jika pelanggan 

memutuskan bahwa hal tersebut bukanlah isu yang penting. 


