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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan di dunia industri dari tahun ke tahun semakin meningkat 

dengan pesat. Hal tersebut menyebabkan perusahaan berlomba-lomba 

memperbaiki produk yang dihasilkan. Produk yang mempunyai kualitas tinggi 

akan di sukai oleh konsumen sehingga perusahaan mampu bertahan dan 

bersaing. Untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar perlu 

adanya perencanaan yang tepat sebelum melakukan proses produksi. Agar 

produk mempunyai kualitas tinggi perusahaan melakukan berbagai cara salah 

satunya dengan pengawasan di setiap proses produksi. 

Kualitas merupakan faktor yang sangat penting pada perusahaan agar 

dapat bertahan lebih lama dalam dunia persaingan industri yang kiat ketat saat 

ini. Kualitas merupakan hal utama yang diperhatikan oleh pelanggan, karena 

kualitas yang baik adalah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh 

pelanggan. Kecacatan produk merupakan salah satu faktor mempengaruhi 

kualitas produk. Menurut Mulyadi, 2005 dalam (Yahdi & Hilmi, 2016) 

kecacatan produk mengacu kepada produk yang tidak dapat di terima oleh 

konsumen dan tidak dapat di kerjakan ulang. Produk cacat sangat berpengaruh 

terhadap perusahaan karena semakin banyak produk cacat, maka semakin 

banyak pula biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tetapi tidak itu saja 

kecatatan produk juga mempengaruhi nama perusahan yang akan 

mempengaruhi minat beli konsumen yang mengakibatkan menurunya omset 

perusahaan. Sehingga perusahaan melakukan perbaikan kualitas secara terus 

menerus untuk menuju target tingkat kegagalan nol. 

Berdasarkan data penjualan mie yang diperoleh World Instan Noodles 

Association (WINA), penjualan mie di Indonesia selama tahun 2010 mencapai 

14.4 milyar bungkus. Dengan demikian Indonesia merupakan negara 

pengkonsumsi mie terbanyak kedua setelah China, yang tingkat penjualan 

mienya mencapai 42.3 milyar bungkus (Khairunnisa, 2016). PT XYZ 
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merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, yang 

menghasilkan produk mie. Adapun jenis produk yang dihasilkan adalah mie 

instans dan mie kering, yang mana metode dalam pembuatan mie pada 

umumnya dilakukan meliputi mixing (pencampuran), resting adonan, 

pengepresan, pemipihan, slitting (pemotongan), pengukusan, cutting 

(pemotongan), danpengeringan. Pengemas yang digunakan adalah plastik PP 

(propilen). Pengendalian mutu dimulai dari penerimaan bahan baku, proses 

produksi hingga produk jadi (Bianda, Nadya, & Hardianto, 2013) 

Tingginya produk cacat menjadi faktor yang mempengaruhi kerugian 

perusahaan. Kegagalan yang melebihi toleransi yang ditetapkan perlu 

dilakukan upaya perbaikan untuk mengurangi jumlah kecacatan produk pada 

tiap proses produksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya 

metode yang tepat untuk mengindentifikasi masalah, yaitu metode FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis). FMEA bertujuan untuk menentukan 

bagian-bagian yang penting untuk diperbaiki. FMEA adalah teknik rekayasa 

yang digunakan untuk mendefinisikan, mengidentifikasi masalah kesalahan, 

dan sebagainya dari sistem, desain, proses dan jasa sebelum suatu produk atau 

jasa diterima oleh konsumen (Mayangsari, Adianto, & Yuniati, 2015). Untuk 

memudahkan mencari akar permasalahan agar dapat mengatasi kecacatan 

produk, dapat digunakan metode Fault Tree Analysis (FTA). Menurut 

(Prayogi, Sari, & Arvianto, 2016) FTA merupakan analisis yang digunakan 

untuk menentukan akar penyebab potensi kegagalan yang terjadi dalam sistem 

sehingga dapat dilakukan upaya untuk mengurangi produk cacat tersebut. 

Diharapkan dengan menggunakan metode FMEA dan FTA, penyebab 

terjadinya kegagalan pada proses produksi dapat dideteksi dan dievaluasi. 

Metode FMEA dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan di industri 

makanan, seperti yang dilakukan oleh (Perdani, 2012) untuk memperbaiki 

snack mie hancur di PT SiantarTop,tbk dan (Rahman, 2014) untuk 

pengendalian kualitas produk roti tawar Mr.Bread dengan metode FMEA. 

Perbaikan kualitas dilakukan dengan menggunakan metode FMEA dengan 

mencari nilai Risk Priority Number (RPN) yang diperoleh dengan cara 
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mengalikan angka severity, occurance, dan detection. Nilai RPN yang paling 

tinggi dalam suatu proses bisa dikategorikan sebagai proses yang paling 

berpotensi menimbulkan produk cacat. Maka, perlu adanya saran perbaikan 

untuk mengurangi nilai RPN yang bertujuan untuk mengurangi jumlah produk 

cacat. 

PT XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industi 

makanan, di mana salah satu produknya adalah mie kering. Di dalam proses 

produksinya, terdapat kecacatan produk berupa cacat mie gosong dan mie 

patah. Maka dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

kecacatan produk, mengetahui proses yang berpotensi menimbulkan cacat 

produk, mencari akar dari permasalahan kecacatan produk dan memberikan 

saran atau rekomendasi untuk perbaikan proses produk mie kering dengan 

judul “Analisis Pengendalian Kualitas Produk mie kering di PT XYZ dengan 

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

Analysis)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apa saja penyebab kecacatan pada produk mie kering ? 

2. Bagaimana usulan perbaikan untuk mengatasi penyebab kegagalan yang 

ada dalam proses produksi mie yang dilakukan oleh PT. XYZ ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penyebab kecacatan pada produk Mie kering. 

2. Untuk mengetahui saran/masukkan pada setiap mode kegagalan dalam 

proses produk Mie kering yang dilakukan oleh PT. XYZ. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian in iadalah : 

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak PT. XYZ dan semua yang 

terlibat pada proses produksi Mie kering agar dapat mengetahui perbaikan 

untuk mengatasi kecacatan produk hasil tepatnya di produksi Mie kering. 

2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti agar mendapatkan ilmu 
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yang baru dan pengalaman yang sangat berharga. 

1.5 Batasan 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian diproses produksi Mie kering yang dilakukan PT. XYZ. 

2. Pengambilan data dilakukan pada bulan Februari-April 2018. 

3. Penelitian ini menggunakan jenis FMEA proses. 

4. Nilai severity, nilai occurance dan nilai detection di dapatkan dari 

wawancara. 

 


