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1 BAB I 

     PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia industri yang sesak akan persaingan, setiap usaha dituntut 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat mempertahankan 

keberadaannya di dunia industri. Ketidakseimbangan antara tenaga kerja dan 

kecilnya lapangan pekerjaan membuat individu untuk membuka bidang usaha 

sendiri, ditambah lagi dengan adanya investor – investor asing yang masuk, 

membuat UKM mudah untuk berkembang. Kemunculan industri – industri baru 

ini merupakan salah satu ancaman yang patut diperhatikan untuk 

mempertahankan pasar pemain lama. Agar mampu bertahan dan bahkan bersaing 

dalam kondisi persaingan yang ketat ini, para pelaku bisnis hendaknya mampu 

terus menerus menyempurnakan proses produksi dan produk itu sendiri untuk 

dapat menciptakan keunggulan baru. Untuk itu perusahaan harus terus menerus 

mengadakan perbaikan.
[1]

 

Salah satu faktor yang mempengaruhi menurunnya pangsa pasar adalah 

beralihnya konsumen ke produsen lain. Hal ini diakibatkan oleh menurunnya 

kualitas dari produk yang dihasilkan oleh produsen. Oleh karena itu, fokus utama 

dalam pengelolaan perusahaan adalah pengendalian kualitas dengan 

meminimalkan produk cacat yang dihasilkan, sehingga didapatkan kesetabilan 

kualitas yang sesuai diinginkan pelanggan. Pengendalian kualitas merupakan 

salah satu hal yang penting untuk mempertahankan reputasi perusahaan di mata 

konsumen.
[2]

 

Cacat produk merupakan imbas dari adanya kegagalan proses selama proses 

produksi. Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, di 

mana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang 

diterapkan, tetapi masih bisa diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu, 

sehingga semakin banyak produk cacat maka semakin banyak pula kerugian yang 

harus ditanggung oleh perusahaan.
[3]
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Pada perusahaan manufaktur tentunya tidak akan luput dari adanya risiko 

kegagalan proses seperti yang diuraikan sebelumnya, di mana kegagalan proses 

ini merupakan risiko yang selalu ada dalam setiap proses produksi yang tidak bisa 

dihindari namun dapat diminimalisasi. Salah satu metode yang dapat mengurangi 

kerugian yang besar akibat dari risiko ini adalah Grey Failure Modes and Effects 

Analysis (Grey FMEA). Grey FMEA merupakan pengembangan dari FMEA 

konvensional yang digunakan untuk mendefinisikan, mengidentifikasi, dan 

menghilangkan kegagalan serta masalah proses produksi, baik masalah yang telah 

diketahui maupun masalah potensial yang akan terjadi pada sistem.
[4]

  Output 

yang akan didapatkan dari analisis FMEA adalah nilai prioritas perbaikan yang 

harus dilakukan guna mencapai tujuan yakni meminimalisasi potensi cacat 

produk. Metode ini dimulai dari pemberian skor pada masing masing mode 

kegagalan yang muncul berdasarkan tingkat kejadian (occurrance), tingkat 

keparahan (severity), dan tingkat deteksi (detection), selanjutnya dari ketiga poin 

tersebut nantinya akan didapatkan nilai Risk Number Priority (RPN). Nilai RPN 

menunjukan kekritisan pada salah satu proses yang mengakibatkan munculnya 

produk cacat. Semakin tinggi nilai RPN, maka semakin banyak kontribusi proses 

tersebut dalam memproduksi cacat produk. Penambahan teori Grey pada 

penelitian ini dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan dari FMEA 

konvensional yang masih berpotensi memiliki nilai RPN yang sama untuk masing 

– masing mode kegagalan.
[4]

 Penggunanan Grey FMEA juga pernah dilakukan 

sebelumnya dan mampu mendapatkan hasil skala prioritas yang tidak bias .
[4] [5] [6]

 

PT Benteng Api Technic atau disebut juga BAT Refractories adalah 

perusahaan manufaktur yang memproduksi bata tahan Api dan Refractory 

Matrial. Produk utama dari perusahaan ini adalah bata tahan api (fire brick) dan 

semen tahan api (refractory mortar) yang memiliki beberapa tipe sesuai dengan 

ketahanannya terhadap suhu, bata tahan api tipe fire clay brick merupakan produk 

yang sangat tinggi penjualanya dibanding bata tahan api jenis lainnya. Dalam 

memproduksi bata tahan api ini perlu dilakukan beberapa tahap proses produksi 

diantaranya, pencampuran bahan, pengepresan, penirisan, dan pembakaran. 

Selama proses produksi masih didapatkan produk bata yang tidak sesuai standar 

perusahaan dan belum dapat memenuhi target maksimal produk cacat sebesar 



 

3 
 

1,2%/ bulan, dari data histori produksi pada bulan januari-juni 2017 didapatkan 

rata-rata cacat produk sebesar 1,68% dengan jenis cacat yang terjadi adalah 

cracked, chipped, charred, undercooked, unsuitable size, and sticky. 

Produk cacat tersebut timbul sebagai akibat dari adanya beberapa mode 

kegagalan pada proses produksi, dimana mode kegagalan yang tidak dikendalikan 

akan mengakibatkan meningkatnya jumlah produk cacat. Oleh karena itu 

penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis mode kegagalan dan 

memperbaikinya guna mengurangi terjadinya produk cacat. Untuk penyelesaian 

masalah tersebut, metode yang digunakan adalah FMEA yang dikombinasikan 

dengan teori Grey. Sehingga topik dari penelitian ini adalah  “Analisis Risiko 

Cacat Produk Fire Clay Brick dalam Pengendalian Kualitas dengan Metode Grey 

FMEA di PT Benteng Api Technic” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah 

yang akan diambil dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Apa penyebab cacat pada produk bata tahan api di PT Benteng Api 

Technic? 

2. Bagaimana prioritas perbaikan pada proses produksi di PT Benteng Api 

Technic? 

3. Bagaimana perbaikan yang harus dilakukan untuk mengurangi produk 

cacat? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Mengetahui penyebab cacat pada produk bata tahan api di PT Benteng Api 

Technic. 

2. Mengetahui prioritas perbaikan pada proses produksi di PT Benteng Api 

Technic. 

3. Memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi produk cacat. 
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1.4 Manfaat 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yakni sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan: 

Menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

mengambil keputusan yang berhubungan dengan proses produksi terutama 

standar kualitas produk perusahaan. 

2. Bagi Mahasiswa: 

Sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam 

praktek nyata di perusahaan. 

1.5 Batasan 

Berikut merupakan batasan masalah dalam penelitian di PT Benteng Api 

Technic, agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan. Batasan masalah tersebut, 

antara lain: 

1. Usulan perbaikan dilakukan pada perbaikan teknis tanpa memperhatikan 

faktor finansial. 

2. Pengurangan cacat produk tidak sampai dalam perhitungan kuantitas. 

3. Analisis FMEA menggunakan FMEA proses. 

4. Penelitian dipilih pada produk bata tahan api tipe Fire Clay Brick. 

5. Nilai Severity, Occurance,dan Detection didapatkan dari rata-rata beberapa 

responden. 

 


