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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

2.1. Six Sigma 

2.1.1. Pengertian Six Sigma 

Six sigma terdiri dari dua kata yaitu Six yang berarti enam dan sigma yang 

berarti sebuah simbol atau lambang standar deviasi yang lebih dapat diartikan 

sebagai ukuran satuan dalam statistik yang melambangkan kemampuan suatu 

proses dan ukuran suatu nilai sigma. 

Pengertian six sigma secara umum adalah sebuah proses bisnis yang dapat 

dikaitkan dengan sebuah kinerja, yang di mana sebuah kinerja harus ditingkatkan 

dalam sebuah perusahaan. Kinerja dapat ditingkatkan dengan cara mendesain dan 

memonitor kegiatan bisnis setian hari untuk mengurangi hingga menghindari 

kecacatan dan sumber daya yang tersedia pada saat dibutuhkan oleh konsumen, 

hal tersebut dilakukan demi mencapai sebuah kepuasan dari konsumen, 

Six sigma memiliki artian yang sangat luas dan memiliki beberapa artian dari 

beberapa sumber, yaitu strategi Six Sigma merupakan metode sistematis yang 

menggunakan pengumpulan data dan analisis statistik untuk menentukan sumber-

sumber variasi dan cara-cara untuk menghilangkannya (Harry dan Scroeder, 

2000). 

 

2.1.2. Metodologi Six Sigma 

Pendekatan metode six sigma yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan 

terus menerus yaitu pendekatan yang sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan 

dan fakta dengan menggunakan peralatan, pelatihan dan pengukuran, sehingga 

semua kebutuhan pelangan dapat teepenuhi.  

Terdapat pendekatan yang digunakan dalam pendekatan metode six sigma, yaitu 

sebagai berikut: 

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) 

Metodologi DMAIC digunakan pada saat sebuah perusahaan sudah terdapat 

sebuah produk jadi atau produk yang masih dalam tahap proses, namun belum  
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mencapai spesifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Berikut adalah penjelasan 

dari metodologi DMAIC: 

1. Define, menentukan tujuan proyek dan ekspektasi pelanggan. 

2. Measure, mengukur proses untuk dapat menentukan kinerja sekarang 

atau sebelum mengalami perbaikan. 

3. Analyze, menganalisa dan menentukan akar permasalahan dari suatu 

cacat atau kegagalan. 

4. Improve, memperbaiki proses menghilangkan atau mengurangi jumlah 

cacat atauu kegagalan. 

5. Control, mengawasi kinerja proses yang akan datang setelah 

mengalamai perbaikan. 

Ada lima tahap atau langkah dasar dalam menerapkan strategi Six Sigma ini yaitu 

Define-Measure–Analyze-Improve-Control (DMAIC), dimana tahapannya 

merupakan tahapan yang berulang atau membentuk siklus peningkatan kualitas 

dengan Six Sigma. Siklus DMAIC dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar 2.1 Siklus DMAIC 

(Sumber : Pende, 2000) 

 

2.1.3. Langkah – langkah Six Sigma 

a. Define (D) 

Langkah ini adalah langkah operasional awal dalam program peningkatan kualitas 

six sigma. Pada tahap define ada 2 hal yang perlu dilakukan yaitu: 

1. Mendefinisikan proses inti perusahan 

Proses inti adalah suatu rantai tugas, biasanya mencakup berbagai departemen 

atau fungsi yang mengirimkan nilai (produk, jasa, dukungan, informasi) kepada 

para pelanggan eksternal. Dalam hal pemilihan tema Six Sigma pertama-tama 

http://qualityengineering.files.wordpress.com/2008/06/45.gif
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yang dilakukan adalah mempertimbangkan dan menjelaskan tujuan dari suatu 

proses inti akan dievaluasi. (Pende, 2000) 

2. Mendefinisikan kebutuhan spesifik kebutuhan pelanggan 

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pemain paling penting didalam 

semua proses, yakni pelanggan, pelanggan bisa internal maupun eksternal adalah 

tugas Black Belt dan tim untuk menentukan dengan baik apa yang diinginkan 

pelanggan eksternal. Pekerjaan ini membuat suara pelanggan (voice to customer –

VOC) menjadi hal yang menantang. Dalam hal mendefinisikan kebutuhan spesifik 

dari pelanggan adalah memahami dan membedakan diantara dua kategori 

persayaratan kritis, yaitu persyaratan output dan persyartan pelayanan. (Pende, 

2000) 

Tahap ini mendefinisikan beberapa hal yang terkait dengan: 

1. Pendefinisian Kriteria Pemilihan Proyek Six Sigma, dimana pemilihan 

proyek terbaik adalah berdasarkan identifikasi proyek yang terbaik 

sepadan dengan kebutuhan, kapabilitas, dan tujuan organisasi sekarang. 

2. Pendefinisian Peran Orang-orang yang Terlibat dalam Proyek Six 

Sigmasesuai dengan pekerjaannya 

3. Pendefinisian Kebutuhan Pelanggan dalam Proyek Six Sigma berdasarkan 

kriteria pemilihan proyek Six Sigma dimana proses transformasi 

pengetahuan dan metodologi Six Sigma melalui sistem pelatihan yang 

terstruktur dan sistematik untuk kelompok orang yang terlibat dalam 

programSix Sigma. 

4. Pendefinisian Proses Kunci Beserta Pelanggan dari Proyek Six Sigma yang 

dilakukan sebelum mengetahui model proses “SIPOC (Suppliers-Inputs-

Processes-Outputs-Customers)”. SIPOC adalah alat yang berguna dan 

paling banyak digunakan dalam manajemen dan peningkatan proses. Atau 

“SIRPORC (Suppliers-Inputs Requirements-Processes-Output 

Requirements-Customers) apabila kebutuhan Input dan Output 

dimasukkan ke dalam SIPOC dan persyaratan Output harus berkaitan 

langsung dengan kebutuhan pelanggan. 

5. Pendefinisian Kebutuhan Spesifik dari Pelanggan yang Terlibat dalam 

Proyek Six Sigma 
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6. Pendefinisian Pernyataan Tujuan Proyek Six Sigma, dimana pernyataan 

tujuan proyek yang harus ditetapkan untuk setiap proyek Six Sigma terpilih 

adalah benar apabila mengikuti prinsip SMART, yaitu Spesifik, 

Measureable, Achievable-Result-oriented, Time-bound. 

7. Daftar Periksa pada Tahap DEFINE (D) untuk memudahkan sekaligus 

meyakinkan kita bahwa kita telah menyelesaikan tahap DEFINE (D) 

dengan baik. 

b. Measure (M) 

Dalam langkah yang kedua dalam tahapan operasional pada program peningkatan 

kualitas Six Sigma terdapat 3 hal pokok yang dilakukan yaitu: (Gaspersz, 2002) 

1. Menentukan karakteristik kualitas kunci 

CTQ ditetapkan berhubungan langsung dengan kebutuhan spesifik pelanggan 

yang diturunkan secara langsung dari persyaratan – persayaratan output dan 

pelayanan. Dalam buku lain menyebutkan bahwa karakteristik kualitas sama 

dengan jumlah kesempatan penyebab cacat (opportunities to failure). (Breyfogle 

III, Forest W, 1999) 

2. Mengembangkan rencana pengumpulan data 

Pada dasarnya pengukuran karakteristik kualitas dapat dilakukan pada tiga 

tingkat, yaitu: 

a) Rencana pengukuran tingkat proses, adalah mengukur setiap langkah atau 

aktivitas dalam proses dan karakteristik kualitas input yang diserahkan 

oleh pemasok yang mengendalikan dan mempengaruhi karaktersitik 

kualitas output yang diinginkan. Tujuan dari pengukuran ini adalah 

mengidentifikasi setiap perilaku yang mengatur setiap langkah dalam 

proses. 

b) Pengukuran tingkat output, mengukur karakteristik kualitas output yang 

dihasilkan suatu proses dibandingkan dengan karakteristik kualitas yang 

diinginkan pelanggan. 

c) Rencana pengukuran tingkat outcome, mengukur bagaimana baiknya suatu 

produk atau jasa itu memenuhi kebutuhan spesifik dari pelanggan. Jadi 

pada tingkat ini adalah mengukur kepuasan pelanggan dalam 
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menggunakan produk dan/atau jasa yang diserahkan kepada 

pelanggan. (Gaspersz, 2002) 

d) Pengukuran baseline kinerja 

Peningkatan kualitas six sigma yang telah ditetapkan akan berfokus pada upaya-

upaya yang giat dalam peningkatan kualitas menuju kegagalan nol (zero defects) 

sehingga memberikan kepuasan total kepada pelanggan. Maka sebelum 

peningkatan kualitas six sigma dimulai, kita harus mengetahui tingkat kinerja 

sekarang atau dalam terminologi Six Sigma disebut sebagai baseline kinerja.  

Setelah mengetahui baseline kinerja maka kemajuan peningkatan-peningkatan 

yang dicapai dapat diukur sepanjang masa berlaku Six Sigma: 

a. Pengukuran baseline kinerja pada tingkat proses, biasanya dilakukan 

apabila itu terdiri dari beberapa sub proses. Pengukuran kinerja pada 

tingkat proses akan memberikan baganan secara jelas dan konprehensif 

tentang segala sesuatu yang terjadi dalam sub proses itu. 

b. Pengukuran baseline kinerja pada tingkat output, dilakukan secara 

langsung pada produk akhir yang akan diserahkan pada pelanggan. 

Pengukuran dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana output akhir dari 

proses itu untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari pelanggan, sebelum 

produk itu diserahkan pada pelanggan. 

c. Pengukuran baseline kinerja pada tingkat outcome, dilakukan secara 

langsung pada pelanggan yang menerima output (produk dan jasa) dari 

suatu proses. 

Ukuran hasil baseline kinerja yang digunakan dalam Six Sigma adalah tingkat 

DPMO (Defects Per Millions Oppurtunities) dan pencapaian tingkat 

sigma. (Gaspersz, 2002) 

c. Analyze (A) 

Analyze merupakan langkah operasional ketiga dalam program peningkatan 

kualitas. Pada tahap ini, tiga hal yang perlu dilakukan yaitu: 

 Menentukan stabilitas dan kemampuan proses 

Proses industri harus dipandang sebagai suatu penigkatan terus-menerus, yang 

dimulai dari sederet siklus sejak adanya ide-ide untuk menghasilkan suatu produk 

(barang dan/atau jasa), pengembangan produk, proses produksi, sampai kepada 
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distribusi kepada pelanggan. Berdasarkan informasi sebagai umpan balik yang 

dikumpulkan dari pengguna produk itu dapat dikembangkan ide untuk 

menciptakan produk baru atau memperbaiki produk lama beserta proses 

produksinya. 

d. Improve (I) 

Setelah sumber-sumber dan akar penyebab masalah kualitas teridentifikasi, maka 

perlu dilakukan penetapan rencana tindakan untuk melakukan peningkatan 

kualitas Six Sigma. Pada dasarnya rencana-rencana tindakan akan 

mendeskripsikan tentang alokasi sumber-sumber daya serta prioritas dan/atau 

alternatif yang dilakukan dalam implementasi dari rencana tersebut. 

e. Control (C) 

Perlu adanya pengawasan untuk meyakinkan bahwa hasil yang diiginkan sedang 

dalam proses pencapaian. Hasil dari tahap improve harus diterapkan dalam kurun 

waktu tertentu untuk dapat dilihat pengaruhnya terhadap kualitas produk yang 

dihasilkan. Pada tahap ini hasil-hasil peningkatan kualitas didokumentasikan dan 

disebarluaskan, praktek-praktek terbaik yang sukses dalam meningkatkan proses 

distandarisasikan dan disebarluaskan, prosedur-prosedur didokumentasikan dan 

dijadikan pedoman kerja standar, serta kepemilikan atau tanggung jawab 

ditransfer dari tim Six Sigma kepada pemilik atau penanggung jawab proses. 

 

2.1.4. Six Sigma Sebagai Alat Ukur 

Secara statistik, six sigma berarti proses kita tidak akan membuat barang cacat 

lebih dari 3,4 setiap satu juta produk atau jasa yang diterima oleh pelanggan, 

semakin sedikit cacat yang anda buat maka sigma levelnya akan semakin tinggi.  

Six sigma sesuai dengan arti sigma, yaitu distribusi atau penyebaran (variasi) dari 

rata-rata (mean) suatu proses atau prosedur. Six sigma diterapkan untuk 

memperkecil variasi (sigma). 

Six sigma sebagai sistem pengukuran menggunakan Defect per Million 

Oppurtunities (DPMO) sebagai satuan pengukuran. DPMO merupakan ukuran 

yang baik bagi kualitas produk ataupun proses, sebab berkorelasi langsung dengan 

cacat, biaya dan waktu yang terbuang. Dengan menggunakan tabel konversi ppm 
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dan sigma pada lampiran, akan dapat diketahui tingkat sigma. Cara menentukan 

DPMO adalah sebagai berikut: 

a. Hitung Defect per Unit (DPU) 

DPU=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
   ………………………………………..……………(1) 

b. Hitung DPMO terlebih dahulu menentukan probabilitas jumlah kerusakan. 

DPMO=  
𝐷𝑃𝑈 𝑥 1000,000

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛
……………………………………………….(2) 

Untuk dapat melihat lebih jelas tentang sigma level, lihat tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1. Hubungan Sigma dan DPMO 

Sigma Parts per Million 

6 Sigma 3,4 defects per million 

5 Sigma 233 defects per million 

4 Sigma 6.210 defects per million 

3 Sigma 66.807 defects per million 

2 Sigma 308.537 defects per million 

1 Sigma 690.000 defects per million 

             (Sumber : Pende, 2000) 

 

2.2. Diagram SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) 

Diagram SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Costumer) adalah salah satu 

alat Six Sigma yang digunakan oleh tim process improvement untuk 

mengidentifikasi setiap elemen dalam proyek process improvement sebelum 

proses dijalankan.  

SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Costumer) digunakan untuk 

menunjukkan aktivitas mayor, atau subproses dalam sebuah proses bisnis, 

bersama-sama dengan kerangka kerja dari proses, yang disajikan dalamSupplier, 

Input, Process, Output, Costumer.  Nama SIPOC merupakan akronim dari lima 

elemen utama dalam sistem kualitas, yaitu: (Gaspersz, 2002) 
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a. Suppliers adalah orang atau kelompok orang yang memberikan informasi 

kunci, material, atau sumber daya lain kepada proses. Jika suatu proses 

terdiri dari beberapa sub proses, maka sub proses sebelumnya dapat 

dianggap sebgai petunjuk pemasok internal (internal suppliers). 

b. Inputs adalah segala sesuatu yang diberikan oleh 

pemasok (suppliers) kepada proses. 

c. Process adalah sekumpulan langkah yang mentransformasi-dan secara 

ideal menambah nilai kepada inputs (proses transformasi nilai tambah 

kepada inputs). Suatu proses biasanya terdiri dari beberapa sub-proses. 

d. Outputs adalah produk (barang atau jasa) dari suatu proses. Dalam industri 

manufaktur ouputs dapat berupa barang setengah jadi maupun barang jadi 

(final product). Termasuk kedalam outputs adalah informasi-informasi 

kunci dari proses. 

e. Customers adalah orang atau kelompok orang, atau sub proses yang 

menerima outputs. Jika suatu proses terdiri dari beberapa sub proses, maka 

sub proses sesudahnya dapat dianggap sebagai pelanggan internal (internal 

customers). 

 

2.2.1. Langkah-langkah Membuat SIPOC Diagram 

Pembuatan SIPOC Diagram sangat mudah dilakukan. Inilah beberapa langkah 

yang dapat diambil untuk membuatnya: 

1. Buatlah area kosong yang akan memungkinkan tim menambahkan dan 

mencantumkan berbagai hal dalam diagram SIPOC. Anda bahkan dapat 

memperoleh beberapa template SIPOC yang siap pakai. Template dapat 

beruba tabel dengan label S-I-P-O-C di bagian atas. 

2. Mulailah dengan variabel Process. Buat pemetaan proses hingga empat 

atau lima langkah. 

3. Identifikasi Output dari proses tersebut. 

4. Identifikasi Customer yang akan menerima Output dari Process. 

5. Identifikasi Input yang dibutuhkan Proses agar berjalan lancar. 

6. Identifikasi Supplier yang memberikan Input pada Process. 
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7. Optional: identifikasi kebutuhan dan permintaan Customer. Ini akan 

diverifikasi pada langkah akhir dalam fase Measure. 

8. Diskusikan dengan Sponsor Proyek, Champion dan stakeholder lain yang 

terlibat dalam verifikasi. 

Contoh Diagram SIPOC: 

 
Gambar 2.2. Contoh Diagram SIPOC 

(Sumber: Wikipedia.com)  

 

2.3. Fault Tree Analysis (FTA) dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

2.3.1. Pengertian Fault Tree Analysis (FTA) 

Fault Tree Analysis adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi 

resiko yang berperan terhadap terjadinya  kegagalan.  Metode ini dilakukan 

dengan pendekatan yang bersifat top down, yang diawali dengan asumsi 

kegagalan atau kerugian dari kejadian puncak (Top Event) kemudian merinci 

sebab-sebab suatuTop Event sampai pada suatu kegagalan dasar (root cause). 

Fault Tree Analysis merupakan metoda yang efektif dalam menemukan inti 

permasalahan karena memastikan bahwa suatu kejadian yang tidak diinginkan 

atau kerugian yang ditimbulkan tidak berasal pada satu titik kegagalan. Fault Tree 

Analysis mengidentifikasi hubungan antara faktor penyebab dan ditampilkan 

dalam bentuk pohon kesalahan yang melibatkan gerbang logika sederhana. 

Berikut adalah istilah – itilah yang digunakan dalam Fault Tree Analysis  : 

 

 

 

http://shiftindonesia.com/infrastruktur-peran-dalam-lean-six-sigma-mengenal-green-belt-black-belt-dan-master-black-belt/
http://shiftindonesia.com/infrastruktur-peran-dalam-lean-six-sigma-mengenal-green-belt-black-belt-dan-master-black-belt/
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Tabel 2.2. Istilah dalam metode Fault Tree Analysis 

Istilah Keterangan 

Event Penyimpangan yang tidak diharapkan dari suatu 

keadaan normal pada suatu komponen dari sistem 

Top Event Kejadian yang dikehendaki pada “puncak” yang akan 

diteliti lebih lanjut ke arah kejadian dasar lainnya 

dengan menggunakan gerbang logika untuk 

menentukan penyebab kegagalan 

Logic Event Hubungan secara logika antara input dinyatakan 

dalam AND dan OR 

Transferred Event Segitiga yang digunakan simbol transfer. Simbol ini 

menunjukkan bahwa uraian lanjutan kejadian berada 

di halaman lain. 

Undeveloped Event Kejadian dasar (Basic Event) yang tidak akan 

dikembangkan lebih lanjut karena tidak tersedianya 

informasi. 

Basic Event Kejadian yang tidak diharapkan yang dianggap 

sebagai penyebab dasar sehingga tidak perlu 

dilakukan analisa lebih lanjut. 

     (Sumber : Pende, 2000) 
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Tabel 2.3. Simbol-simbol dalam  

Fault Tree Analysis 

Simbol Keterangan

Top Event

Logic Event OR

Logic Event AND

Transformed Event

Undeveloped Event

Basic Event

 
                                           (Sumber : Pende,  2000) 

 

2.3.2. Sejarah Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)  

FMEA ( Failure Mode and Effects Analysis ) pada awal dibuat oleh  Aerospace 

Industry pada tahun 1960-an. FMEA mulai digunakan oleh Ford pada tahun 1980-

an,  AIAG ( Automotive Industry Action Group ) dan  Amaerican Society for 

Quality Control (ASQC) menetapkannya sebagai standar pada tahun 1993. Saat 

ini FMEA merupakan salah satu core tools dalam ISO/TS 16949:2002 ( Techical 

Specification for Automotive Industry ). 

 

2.3.3. Pengertian Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)  

FMEA adalah pendekatan sistematik yang menerapkan suatu metode pentabelan 

untuk membantu proses pemikiran yang digunakan oleh engineers untuk 

mengidentifikasi mode kegagalan potensial dan efeknya. FMEA merupakan 

teknik evaluasi tingkat keandalan dari sebuah sistem untuk menentukan efek dari 

kegagalan dari sistem tersebut. Kegagalan digolongkan berdasarkan dampak yang 

diberikan terhadap kesuksesan suatu misi dari sebuah sistem. Tujuannya adalah 
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untuk mengantisipasi masalah sehingga langkah-langkah proaktif dapat diambil 

untuk melawan mereka dan dengan demikian mengurangi atau menghilangkan 

risiko. 

FMEA digolongkan menjadi dua jenis yaitu: 

1. Design FMEA yaitu alat yang digunakan untuk memastikan 

bahwapontential failure modes, sebab dan akibatnya terlah diperhatikan 

terkait dengan karakteristik desain,  digunakan oleh Design Responsible 

Engineer/ Team. 

2. Process FMEA yaitu alat yang digunakan untuk memastikan 

bahwapontential failure modes, sebab dan akibatnya terlah diperhatikan 

terkait dengan karakteristik prosesnya, digunakan oleh Manufacturing 

Engineer/Team. 

Tahapan FMEA sendiri adalah sebagai berikut (Manggala, 2005): 

1. Menentukan komponen dari sistem / alat yang akan dianalisis. 

2. Mengidentifikasi potensial failure / mode kegagalan dari proses yang 

diamati. 

3. Mengidentifikasikan akibat (potential effect) yang ditimbulkan potensial 

failure mode. 

4. Mengidentifikasi penyebab (potential cause) dari failure mode yang terjadi 

pada proses yang berlangsung. 

5. Menetapkan nilai-nilai (dengan jalan observasi lapangan dan 

brainstorming) dalam point. 

 

Keseriusan akibat kesalahan terhadap proses lokal, lanjutan dan terhadap 

konsumen (severity). Frekuensi terjadinya kesalahan (occurrence). Alat kontrol 

akibat potential cause (detection) Nilai RPN (Risk Potential Number) didapatkan 

dengan jalan mengalikan nilai SOD (Severity, Occurrence, Detection). Nilai RPN 

menunjukkan keseriusan dari potential failure, semakin tinggi nilai RPN maka 

menunjukkan semakin bermasalah. Tidak ada angka acuan RPN untuk melakukan 

perbaikan. Segera lakukan perbaikan terhadap potential cause, alat kontrol dan 

efek yang diakibatkan. Severity merupakan suatu penilaian dari seberapa serius 
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efek dari mode kegagalan potensial terhadap pelanggan. Adapun nilai yang 

menjabarkan severity dapat dilihat pada tabel severity dibawah ini. 

 

Tabel 2.4 Severity 

Ranking Kriteria 

1 

Negligible Severity (pengaruh buruk yang dapat diabaikan). Kita tidak 

perlu  

memikirkan bahwa akibat ini akan berdampak pada kinerja produk. 

Pengguna 

akhir mungkin tidak akan memperhatikan kecacatan ini. 

2 

Mild Severity (pengaruh buruk yang ringan). Akibat yang timbul hanya 

bersifat 

ringan. Pengguna akhir tidak akan merasakan perubahan kinerja.  

3 Perbaikan dapat dikerjakan pada saat pemeliharaan regular. 

4 Moderate Severity (pengaruh buruk yang moderat). Pengguna akhir akan 

5 
merasakan penurunan kinerja, namun masih dalam batas tolenrasi. 

Perbaikan 

6 yang dilakukan tidak mahal dan dapat dilakukan dalam waktu singkat. 

7 
High Severity (pengaruh buruk yang tinggi). Pengguna akhir akan 

merasakan 

 

akibat buruk yang tidak akan diterima, berada diluar batas toleransi. 

Perbaikan  

8 yang dilakukan sangat mahal. 

9 Potential Saverity Problems (masalah keamanan potensial). Akibat yang  

 
ditimbulkan sangat berbahaya dan berpengaruh terhadap keselamatan 

10 pengguna. Bertentangan dengan hukum. 
(Sumber : Gaspersz, 2002) 

   

Occurrence menunjukkan nilai keseringan suatu masalah yang terjadi 

karena potential cause. Adapun nilai yang menjabarkan occurrence dapat dilihat 

pada tabel occurrence dibawah ini : 
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 Tabel 2.5. Occurrence  

Degree 
Berdasarkan pada 

Rating 
Frekuensi Kejadian 

Remote 0,01 per 1000 item 1 

Low 
0,1 per 1000 item 2 

0,5 per 1000 item 3 

Moderate 

1 per 1000 item 4 

2 per 1000 item 5 

5 per 1000 item 6 

High 
10 per 1000 item 7 

20 per 1000 item 8 

Very 50 per 1000 item 9 

High 100 per 1000 item 10 

              (Sumber : Gaspersz, 2002) 

 

Detection merupakan alat control yang digunakan untuk mendeteksi potential 

cause. Identifikasi metode-metode yang diterapkan untuk mencegah atau 

mendeteksi penyebab dari mode kegagalan. 

 

Tabel 2.6. Detection  

 
(Sumber : Gaspersz, 2002) 

 

 

Berdasarkan pada

Frekuensi Kejadian

Metode pencegahan sangat efektif. Tidak ada Kesempatan

bahwa penyebab mungkin muncul.

2 0,1 per 1000 item

3 0,5 per 1000 item

4 Kemungkinan penyebab terjadi bersifat moderat. Metode 1 per 1000 item

5 2 per 1000 item

6 pencegahan kadang memungkinkan penyebab itu terjadi. 5 per 1000 item

7 Kemungkinan penyebab terjadi masih tinggi. Metode 10 per 1000 item

pencegahan kurang efektif, penyebab masih berulang 

8 kembali 20 per 1000 item

9 Kemungkinan penyebab terjadi sangat tinggi. Metode 50 per 1000 item

10 pencegahan tidak efektif, penyebab selalu berulang  kembali. 100 per 1000 item

Rating Kriteria

0,01 per 1000 item1

Kemungkinan penyebab terjadi sangat rendah.


